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ΑΠΟΌΜΕΝΤ 

Ιν ἐδο ἀαψς τοῦῖεπ Εγεολιλοις τμἰοα οὐϑν Α ἤθη, 4 ροῖϊο 

γυγτοισὴέ υἱοίεποο ἰο με ἀϊηρ᾽ 5 ψοιρσ ἰαιισἠίεν Ογειισα. 

Απά δἦιο, μαυΐϊηρ δογπε α δοπ, ἰφ[ ἴηι, ψ τέαδοπ οὗ ἀδτ 

εκαγ ἀπά δἤαηιθ, ἵπ ἐλῈ οαυὸ τυπεγεῖπ με Οαοὰ λαὰ 

λιριδίοά ἤογ. ει Αροίίο σατεὰ (ογ ἠΐηι, απὰ οαιισεὰ 

ἐλε δαδε ἰο δὲ ὀγοισὴξ ἰο 71) εἰρἠϊ, ευδπ ἰο ἐς ἱεπιρίε. 

Τλογοῖπ τυας ἰλα οὐχί πιγίμτεα, πὰ τπὶπιδίογοά ἵπὸ ἐδε 

οοιγίς ΟΓ ἐλε (Οοα᾽ς ἠοιιδθ. Απὰ ἴπ ργοοοδς ὁ ἐΐπιο 

Εγεολίλεις αϊεά, απὰ ἰεῇδ πὸ δὸπ ποὺ ααισἠϊεῦ βαυε 

Οτειισα, απὰ ουϊΐ ἀαῳς σαρὶθ προὸπ Ἀλόπης, ἐμαὶ δἤε τυας 

λαγὰ ῥεδίεαά ἴπ τοασ. Τλὲπ Χαίλιδ, α οἰ οὕ ἐλε 

Αολαφαπ ἐοἰκ, ἤοιισλέ ζον ἔδν πὰ ρτϑυαϊίεα ἀσαϊπεί ἀδτ 

ιιδοεαπ ἐπεηιῖθβ, απὰ {07 σιογάοπ ὁ υἱοίογῳ τεοεϊυεὰ 

ἐλα ρτίποθδς (ὐτειιδα ἰο τυῖξε, απὰὶ 5δοὸ δεσαριθ ἐϊπσ- οπϑοτί 

ἴῃ Αἰμεπθ. Βιιέ ἰο ἰἤεδο ἰγυαῖπ τνα5 πὸ οἰ ῥοτπ; 50, 

αῇεν πιαπῳ ψεαγδ, ἰλεῳ 7οιγπεψεα ἰο 1)εἰρἠὶ ἰο ἐπφιιῖγα 

ΟΓ ἐλ ογαοὶο οΚΓἹ Αροίϊο ἰοιιολῖπρ ἴδδιο. Απα ἱλεότα ἰδὲ 

αοὰ οναοτεὰ αἰΐ ἐμίποε 50 ἐμαὶ ἐπα ἰοδέ τας ἤοιιπά, απὰ 

απ Πεῖνγ τῦα8 σίυεπ ἰο ἰλε τοψαὶ λοιιδο οΓ; Αἰΐεπς. Υοί, 

ἰμτοισὴ ἰδέ ὀϊπα καξίε ΟΡ; πιοτίαἰ5, απὰ {πεῖν Πέέἰ6 ξαϊίᾳ, 

γα ἐπε δὸπ τυείἰ-πῖσὴ δἰαῖπ ὧψ ἰλδ πιοίδον, απὰ ἐλε 

πιοίμετ ὧψ ἰλε δοη. 



ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑᾺΑ 

ΕΡΜΗΣ 

ΙΩΝ 

ΧΟΡΟΣ ΘΕΡΑΠΑΙΝΙΔΩΝ ΚΡΕΟΥΣΗΣ 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ 

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ 

ΘΕΡΑΠΩΝ ΚΡΕΟΥΣΗΣ 

ΠΥΘΙΑ ἤτοι ΠΡΟΦΗΤΙΣ 

ΑΘΗΝΑ 



ὈΒΑΜΑΤῚΣ ΡΕΆΒΟΝΑΚΒ 

ΗΈΆΜΕΒ, ἐδλε τιοβϑβεησου οΓ ἐδ 6 Οοαϑ8. 

ΙοΝ, δοπὶ οΓ Αροῖϊο απὰ Ογεια. 

ΟΕΕῦβα, φισθη οΓ ἜΣ Ταιιμίεν οὐ Εγεσλίλειϑ, απαὰ ιυἱΐε 
οἵ Χυμλια. 

Χυτηῦσϑ, απ Αελμαεαπ ελίεῦ, Κῖπη-εοπεοτί οΓ Αἰλόη.5. 

ΟΡ ΒΕΈΒΨΑΝΥ (07 Εγγεελίλειιδ ξογηιεγίψ, ἐμεη οΓ Οτειιδα). 

ΒΕΒΥΑΝΥ (ο7 Χ ιιἐἢλι8). 

ῬΥΤΗΙΑ, ἐλε ᾿γορἢεοίε88 οἵ ἐἦιε ἐεηιρῖε. 

ΑΤΗΕΝΑ, αΐίγοπ-σοααε88 οὗ Αἰἢεη8. 

ΟΗΟΕΤ.Ξ, ἐοηϑιβέϊης 97 Παπαπιαϊα5 αἰἰεπααπέ οπ ΟὝενιϑα. 

Αἰἰοπααπέδ, ργιοϑίβ, σιιαγαβ, απα 1) εἴρλμῖίαη οἰ{τχ6Ή8. 

ΞΟΕΧΕ: Αὖὐ ΤεΙρΡἢΪ, ἴθ {πΠ6 ἔογθιοουαγῦ οὗ ῃμῃ6 ἰβπιρὶα οὗ 
Ῥυιῃΐδη ΑΡοΟΙ]ο, νγῆο 15 ο8]]6α α͵8ο ῬΏοθριβ, δηα Τωοχἰδβ. 
Τὴ ριθαῦ δἰΐαν οὗ βδουιῆσθ βίδῃαβ ἴῃ ὉΠ 68 οϑθηΐγθ. 
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ἙΡΜῊΣ 

“Ατλας, ὁ χαλκέοισι νώτοις οὐρανὸν 

θεῶν παλαιὸν οἶκον ἐκτρίβων, θεῶν 
μιᾶς ἔφυσε Μαῖαν, ἣ ̓μ᾽ ἐγείνατο 
Ἑρμῆν μεγίστῳ Ζηνί, δαιμόνων λάτριν. 
ἥκω δὲ Δελφῶν τήνδε γῆν, ἵν᾽ ὀμφαλὸν 
μέσον καθίζων Φοῖβος ὑμνῳδεῖ βροτοῖς. 
τά τ᾽ ὄντα καὶ μέλλοντα θεσπίζων ἀεί. 
ἔστιν γὰρ οὐκ ἄσημος “Ελλήνων πόλις, 
τῆς χρυσολόγχου Παλλάδος κεκλημένη, 

οὗ παῖδ᾽ ᾿Ερεχθέως Φοῖβος ἔξευξεν γάμοις 
βίᾳ Κρέουσαν, ἔνθα προσβόρρους πέτρας 
Παλλάδος ὑπ᾽ ὄχθῳ τῆς ̓ Αθηναίων χθονὸς 
Μακρὰς καλοῦσι γῆς ἄνακτες ᾿Ατθίδος. 
ἀγνὼς δὲ πατρί, τῷ θεῷ γὰρ ἣν φίλον, 
γαστρὸς διήνεγκ᾽ ὄγκον: ὡς δ᾽ ἦλθεν χρόνος, 
τεκοῦσ᾽ ἐν οἴκοι ις παῖδ᾽ ἀπήνεγκεν βρέφος 
εἰς ταὐτὸν ἄντρον οὗπερ ηὐνάσθη θεῷ 
Κρέουσα, κἀκτίθησιν ὡς θανούμενον 
κοίλης ἐν ἀντίπηγος εὐτρόχῳ κύκλῳ, 

προγόνων νόμον σῴξουσα τοῦ τε γηγενοῦς 
᾿Εριχθονίου' κείνῳ γὰρ ἡ Διὸς κόρη 
φρουρὼ παραζεύξασα φύλακε σώματος 
δισσὼ δράκοντε, παρθένοις ᾿Αγλαυρίσι 



ΙΟΝ 

Επίοῦ ΒΈΒΜΕΒ. 
ΗΕΕΜΕΒ 

Ατιλβ, γ ἤο56 ὈγαΖθὴ 5Που  ἀθ 5 νΕΑΥ ἔπΠῈ θᾶ56 
ΟΥ̓ Βεδαάνεῃ, ἐπε ἀποίεπὶ μοπλα οὗ σοά5, θεραὶ 
Οἵ ἃ οουίαϊη αοααςεϑοὶ Μαῖΐα, νυ ἢ θᾶγα πηε, 
Ηεγτηθβ, ἤδᾶνε π᾿ 5 ΤΠ] ΘΒΘηΡ Υ, ἴο Ζειβ τηοβὺ Πρ. 
Νονν ἴο {Π18 ᾿ΠεΙρῃΐδη απ 1 οουηθ, γπενα ΡῬΠοεθι5 
Ηδίῃ αὖ δαυῃ᾽ 5 πᾶνεὶ ἢΪβ ρΡιΌρ ἢ εἰϊς βϑδῦ, 
Βενοδιηρ {Ππϊηρϑ ὑπαῦ ἅτ δηὰ {πϊηρβ ἴο "6. 

ΤΠΕΓα ἰ5 ἃ ἔδτηοιβ οἰΐν οὗ {πε ατεεκβϑ, 
Νδιηδξα Βιιγρ οἵ Ρ8}145 οἵ {πε οϊάξη ὅρεδγ. 
ΤΠΏοτα ῬΒοοθυ5 ἔογτοεα Εε μία σ᾽ οἢ]ἃ τειβα, 10 
Πετα ἐπε πουίῃ- δοίη οο 5, θεπεαίῃ {πε Μοιηΐ 
ΟΥ̓ ΡΆ]185 ἰπ {πες Αὐμεπίδη ἰδπᾶ, ἂύα Ἵδ δα 
ΤῈ Τοηρ ΟἸΠΠ[ἶ5 θγ {πε Ἰογάβ οἵ Αἰτζίοδ. 
Ναυρηῃῦ Κπεν ΠΕ 5ϊ|γτ6- Ὁ {πὶ8 νὰ ΠΟΘ 8᾽ 

ψ1}}- -- 
ΤΟ θυτάξδη ᾿ποαΐῃ Ποὺ πραγῦ; θυ ἴῃ ἀπε {ἰπια 

586 ἐγάνδι]εα ἴῃ 5 Π4}15, ἀπά Ὀγουρσῃὺ ὑΠε θά})Ὲ 
[0πἴο ἐπα Ξε] ἔβατηθ σαν πεσε ἔπε αοα 
Ηδὰ δΒυτηθ]εα ΠΕΥ, δπαὰ εξ 10 ἔπεσα ἴο αἱθ 
Ιη ἐπε ἔαϊγ- τουπά αὶ ΠοΟΙ]]ον οὗ 8η δυΐ, 
5111 Κεερίηρσ {πε ἐγδαϊίοη οὗ ΠΕ τᾶς 20 
Απα δαγίῃ-θοσῃ ΕΠ  Πομΐα5, ὈῪ νυν ΠΟΙ 
Ζευθ᾽ [)αιρίζεν βεὺ ἔῸγ νϑαγάευς οἵ ἢϊβ5 Π6Ὸ 
Τνο βεγῃϑηΐβ, εσα ἴο πε Αρυϑ]α τηδὶα 5 

1 ῬΙοίομθ, ἀδαρλίεογ οὗ Οοθδη. 



90 

60 

ΙΩΝ 

δίδωσι σῴζειν: ὅθεν ᾿ξ ρεχθείδαις ἔτι 
νόμος τις ἔστιν ὄφεσιν ἐν χρυσηλάτοις 
τρέφειν τέκν᾽. ἀλλ᾽ ἣν εἶχε παρθένος χλιδὴν 
τέκνῳ προσάψασ᾽ ἔλιπεν ὡς θανουμένῳ. 
καί μ᾽ ὧν “ἀδελφὸς Φοῖβος αἰτεῖται τάδε" 
ὦ σύγγον᾽, ἐλθὼν λαὸν εἰς αὐτόχθονα 
κλεινῶν ᾿Αθηνῶν, οἶσθα γὰρ θεᾶς πόλιν, 
λαβὼν βρέφος νεογνὸν ἐκ κοίλης πέτρας 
αὐτῷ σὺν ἄγγει σπαργάνοισί θ᾽ οἷς ἔχει 
ἔνεγκε Δελφῶν. τἀμὰ πρὸς χρηστήρια 
καὶ θὲς πρὸς αὐταῖς εἰσόδοις δόμων ἐ ἐμῶν. 
τὰ δ᾽ ἄλλ᾽, ἐμὸς γάρ ἐστιν, ὡς εἰδῇς, ὁ ὁ παῖς, 
ἡμῖν μελήσει. Λοξίᾳ δ᾽ ἐγὼ χάριν 
πράσσων ἀδελφῷ πλεκτὸν ἐξάρας κύτος 
ἤνεγκα καὶ τὸν παῖδα κρηπίδων ἔ ἔπι 
τίθημι ναοῦ τοῦδ᾽, ἀναπτύξας κύτος 
εἱλικτὸν ἀντίπηγος, ὡς ὁρῷθ᾽ ὁ παῖς. 
κυρεῖ δ᾽ ἅμ᾽ ἱππεύοντος ἡλίου κύκλῳ 
προφῆτις εἰσβαίνουσα μαντεῖον θεοῦ" 
ὄψιν δὲ προσβαλοῦσα παιδὶ νηπίῳ 
ἐθαύμασ᾽ εἴ τις Δελφίδων τλαίη κόρη 
λαθραῖον ὠδῖν᾽ εἰς θεοῦ ῥῖψαι δόμον, 
ὑπὲρ δὲ θυμέλας διορίσαι πρόθυμος ἣ ἦν' 
οἴκτῳ δ᾽ ἀφῆκεν ὠμότητα, καὶ θεὸς 
συνεργὸς ἣν τῷ παιδὶ μὴ ̓κπεσεῖν δόμων. 
τρέφει δέ νιν λαβοῦσα: τὸν σπείραντα δὲ 
οὐκ οἷδε Φοῖβον οὐδὲ μητέρ᾽ ἧς ἔφυ, 
ὁ παῖς τε τοὺς τεκόντας οὐκ ἐπίσταται. 
νέος μὲν οὖν ὧν ἀμφὶ βωμίους τροφὰς 
ἠλᾶτ᾽ ἀθύρων' ὡς δ᾽ ἀπηνδρώθη δέμας, 
Δελφοί τὶ ἔθεντο χρυσοφύλακα τοῦ θεοῦ 
ταμίαν ΤΕ πάντων πιστόν, ἐν δ᾽ ἀνακτόροις 



ΙΟΝ 

51:6 σάν {Ππ| θά Ὲ ἴο πιυῦθο. ΕῸν {Π|5 σαῦβα ἔπονς 
ΤΗΣ Εὐθομεμεῖϊάς 56 ἴο πδηρ ἀροῦΐ {Ππεὶγ θ4}068 
Βεγρεηΐβ οὗ ροϊά. Υἵεα, Ὀγοίάενγν ἔγουη ΠῈσ το θα 
586 ἐἰεᾷ ἴο Πδὺ ὕὰ06, δπα 1εἴς Πΐη, 45 ἕου. ἀθαίῃ, 
ΤΉ δη ἀϊά τὴν Ὀτοῖμεν ῬΠΟΕθιΙ5 ἀϑὶς πης ΤΠ Ϊ8 : 
“6, Ὀτοΐμου, ἴο ἔα φαυῖῃ-θοσπ (ὉἸΚ οἵ ΑἸ Π 6 ἢ 5 
ΤῊς ρ]ογίοιιβ,---οῦ ἔποι Κπον δὲ Αὐθεπδ᾽ 5 θαγρ;,---- 
Απά ἔγοτῃ {πὸ τοοκ-ο] ες ἴακα ἃ θᾶθε πεν - ΟΥ̓, 
ὙΠ ογδα]6Ὲ πα ννἹἢ ϑυνδα ἀ] ]ησ- θὰ Πα 5 νυ 0Π|8], 
Απά ὑδὰγ ἴο 1)εἸ]Ρἢϊ, ἴο πη οὐδ], 
Απὰ εὖ Πϊΐπη δὖ ΤΥ [θη ρ] ε΄ 5 επίεγϊησ-ἴη. 
ΑΙ] εἶδα θὲ τηΐπε: ἴουῦ ἐπ|8--ἰπαῦ ποὺ ᾿παγϑῦ 

ΚπΟοΥΥ,--- 
[5 ΤΥ 50Πη.᾿ ΕῸΥΪ ἃ σύδοα ἴο [οχίαβ 
Μνυ ὑγοίμου, ἴοοκ 1 ὰρ ἐπα νγονεη 4ΥΚ, 
Απᾶ Ρᾶγε, δῃά οἡ ἐπε "αξειηεῃὶ οὗ ὑΠ15 ἴδ π 
Ι εἰ Βΐπη, ορεπίπρ᾽ ἢγϑὲ {πΠῸ ογϑα] 6 ̓ 5 11ἃ 
ὙΠ - ον επ, ἐπαὺ ὑΠ6 θοὸν τηϊσῃΐ 50 θὲ 5βεβῃ. 
ΑΠπά, 85 με βὺυη ἄγονα ἔογξ ἢ 15 ομαγὶοῖ, μαϑβεὰ 
Α ρυϊεϑίεβϑβ ἰπἴο ἴπ6Ὸ ργορμείίο βῃγίης, 
ὙΠΟ, οαβίϊηρσ ΕΥ̓ 65 ΠΡῸῚ ἴΠ6 ψγογ] 655 θὰ 6, 
Ματγνε]]εα ὑπαὺ δὴν 1) ΕἸ] ρῃΐδη τηδὶα 5ῃου ἃ ἀγα 
Ιηἴο ἔπε Οοά᾽5 Βοιβε Ηϊηρ ΠΕΡ ἢ ]]α οὗ 5ῃδπ16, 
Απά ο᾽ ΕΓ {πε ΠΟΙῪ ρ8]6 'ἴπ ζεὰὶ δά {πῃγαβῦ ; 
Βαὺ ρΡἱτγ Ὀαῃίβ θα ογπεὶίυ : γεα, {Π6 αοά 
νΥτοιρμὲ ἐπαὺ ἴΠπ6 Ὀου θὲ ποῦ οδϑβὶ ἔουτ ἢ ἢἰ5 ἔΆΠ6. 
30 ἴοοῖκ 5Π6 Πίτη δῃηὰ πυϊβεά, ποῦ Κπανν {6 εἶτα 
γγὰς ΡΠοαΡα5, ποὺ ἔπ γεοκ]η σ᾽ 5 τοῖν Κπεν ; 
ΝοΥ Κπονβ ἴῃ6 θογ ψγηο Ὀτουρσῇὺ Ὠΐπι ᾿πῖἴο |ϊξδ. 

50 αἰά {πΠ6 γουπρ]ησ τουπα {Πε6 αἰΐαῦβ βροσὺ 
Τῆαὶ εὰ ἢΐϊπη. δἤμεηῃ ἴο τπϑηῆοοα ναχϑα ἢϊς 

ἔγδυηθ, 
Τῆς Πεὶρῃΐδη5 μηδ ε Πΐπὶ ἐγααβιγεῦ οὗ {πε αοά, 
Απὰ ἐγυπίεα 5ἰενναγα οὗ 81}; δπά ἴῃ {πε ἔδαπα 
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θεοῦ καταζῇ δεῦρ᾽ ἀεὶ σεμνὸν βίον. 
Κρέουσα δ᾽ ἡ τεκοῦσα τὸν νεανίαν 
Ξούθῳ γαμεῖται συμφορᾶς τοιᾶσδ᾽ ὕπο. 
3 “ 3 7 -» , 

ἣν ταῖς Αθήναις τοῖς τε Χαλκωδοντίδαις, 
οἱ γῆν ἔχουσ᾽ Εὐβοῖδα, πολέμιος κλύδων" 
ὃν συμπονήσας καὶ ξυνεξελὼν δορὶ 
γάμων Κρεούσης ἀξίωμ᾽ ἐδέξατο, 

3 2 Ἁ », ναῷ Ἁ “ Ν 

οὐκ ἐγγενὴς ὧν, Αἰόλου δὲ τοῦ Διὸς 
γεγὼς ̓ Αχαιός: χρόνια δὲ σπείρας λέχη 
ἄτεκνός ἐστι, καὶ Κρέουσ᾽" ὧν εἵνεκα 
ἥκουσι πρὸς μαντεῖ᾽ ᾿Απόλλωνος τάδε, 
ἔρωτι παίδων. Λοξίας δὲ τὴν τύχην 

5 λῶν μων, ΑΛ 2 ΄ ς “Ὁ 

εἰς τοῦτ᾽ ἐλαύνει, κοὐ λέληθεν, ὡς δοκεῖ. 
δώσει γὰρ εἰσελθόντι μαντεῖον τόδε 
Ξούθῳ τὸν αὑτοῦ παῖδα, καὶ πεφυκέναι 
κείνου σφε φήσει, μ μητρὸς ὡς ἐλθὼν δόμους 
γνωσθῇ Κρεούσῃ, καὶ γάμοι τε Λοξίου 
κρυπτοὶ γένωνται παῖς τ᾽ ἔχῃ τὰ πρόσφορα. 
Ἴωνα δ᾽ αὐτόν, κτίστορ᾽ ᾿Ασιάδος χθονός, 
ὄνομα κεκλῆσθαι θήσεται καθ᾽ ᾿Ελλάδα. 
2 ᾽ »} 4 4 ΄ ͵ὕ 

ἀλλ᾽ εἰς δαφνώδη γύαλα βήσομαι τάδε, 
τὸ κρανθὲν ὡς ἂν ἐκμάθω παιδὸς πέρι. 
ὁρῶ γὰρ ἐκβαίνοντα Λοξίου γόνον 
τόνδ᾽, ὡς πρὸ ναοῦ λαμπρὰ θῇ πυλώματα 
δάφνης κλάδοισιν. ὄνομα δ᾽, οὗ μέλλει τυχεῖν, 
ἽἼων᾽ ἐγώ σφε πρῶτος ΔΗ τς θεῶν. 

ΙΩΝ 

ἅρματα μὲν τάδε λαμπρὰ τεθρίππων 
ἥλιος ἤδη λάμπει κατὰ γῆν, 
ἄστρα δὲ φεύγει πῦρ τόδ᾽ ἀπ᾽ αἰθέρος 



ΙΟΝ 

Ηε νεῖ ἴο {Πἰ5 ἄαν ἃ μα]]ονν εἀ 11{6. 
Βαυΐ 586, τδιβα, ὑπαὶ Παά θόοσπα {πε Ἰδᾶ, 
γγὰβ ννεὰ ἴο Χυΐπαβ, ΒγῪ βιοῇ ΠᾺΡ 85 {Πϊ5 :-ττς 
Α βυγρα οὗ νγδῦ ᾿ἐννχὺ ΑἸΠ 6 Π5 γοβθα πα πεῖ 
Ταῦ ἴῃ ΕαΡοδα ΠΟ] ΟΠμαϊοϊάϊςε ; 
ΤΏδη οἡ {πεῖν 5ἰάς μα ἔουρῃηϊ, ἀπά βυαοῖε ἐμεὶν ἔοθϑ, 
Απά ἴον ἢϊβ σιευάοη γοη Οτειιβδ᾽ 5 μαπά--- 
Αἢ αἸΐδβη, γεῦ Αομδδεδη θοῖπ, ἀπ 500 
ΟΥ̓ Αδο]ὰβ βοη οἵ Ζειιβ. Βαΐ, αἰϊευ γϑδΥβ 
Οἵ ψεάϊοοκ, οἢ 4] 655 ἀγα παν, ἴου ψν Ιοἢ οασ56 
Τὸ {Πϊ15 βῃσίπε οἵ Αρο!]ο ἢανε εν δθοπηα, 
Ὑβαγηΐηρ ἔου βεεά. Νὸον [οχίαβ συΐϊάες {πεῖν ἕαϊε 
Ηετεῖο, ποὺ μαῖἢ ἐογροΐξεμ, 85 τηϊρ δ 56 επη. 
Ηε 5}4}} σῖνε Χυΐῃαβ, γῃθη Πα ἐπέεγείῃ, 
Ηἰ5 οννὴ οἢ1]4, βαγίηρ ἴο Πΐπη, “1,0, την 50η,᾿ 
ΤΗδῦ {Π6 144, σομΐηρ Ποιηδ, τηϑε Κποννῃ τηδΥ θ6 
ὕπο Ογϑαβα, οχίας᾽ ἀδεα ἀρᾶς 
ὨΚπονη, 8Π4 50 {πε Ἵἢ]] ἃ τπὰν Πᾶνε ἢΐ5 τίσ . 
Απαὰ Ιοῃ 5Π}4}} ἢε οαιβε Ηΐπῃ ἴο μὲ οδ]εά 
ΤΗγουρη ὅτεεςς, ἔπε ἔοα πάει οὗ δη Αϑίδη γθδ πη. 
Νον ἴο γοῃ ΒΟ]]ονν θᾶγ-ειη ον ει 1 ρὸ 
Τὸ νναῖοῃ μον ἀεϑεϊηγ ἀδα]εῖἢ ἢ ἐπε ΙΔ, 
ΕῸΓ γόπαεγ 8566 1 [οχίας᾽ οἢ1]14 οοτης ἔουὶἢ 
Τὸ τρᾶκα {πε ἰθιηρ]ε- ρουΐα]5 Ὀυῖραῦ ψν ἢ θουρῊΚ 
Οὔ νῬαν. ἀπά ὃγ ἐπε πᾶῖηξ ἐπαΐ με 584}} θεϑὺ, 
Ιοη, ἀο 1 ἢγβὲ πᾶπηε Ηΐπι οἵ ἐπε Οοάϑ. [χε 

Ἐπίοῦ ἸῸΝ, ζοίἰονυοσά ὃψ α ἐλτοηρ ὁ Π)εἰρλίαπ 
ΟΥ̓ ΠΙΊΡΡΕΥΣ. 

ΙΟΝ 
Ιο, γοηάδν {πῸὸὶ ϑυπ-σοά 15 ἐυγηΐπρ' ἰο δατὶ νναγά ἢἰ5 

ΒΡΙ ΕΠ ου -]αζίησ 
ΟΒαγὶοῖ οὗ Ἰἱσῃὲ ; 

Απᾶ {ῃε 5ἴδιβ ἔγοτῃ {πε βττηδιηθηὶ ἔδε ἔγομη ἐῃε ἤεΥΥ 
ἉΥΓΓΟΥ5 οΠδβίηρ, 

ΞῈ 
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ΙΩΝ 

εἰς νύχθ᾽ ἱεράν, 
Παρνησιάδες δ᾽ ἄβατοι κορυφαὶ 
καταλαμπόμεναι τὴν ἡμερίαν 
ἁψῖδα βροτοῖσι δέχονται. 
σμύρνης δ᾽ ἀνύδρου καπνὸς εἰς ὀρόφους 

Φοίβου πέτεται. 
θάσσει δὲ γυνὴ τρίποδα ζάθεον 
Δελφίς, ἀείδουσ᾽ “Ἑλλησι βοάς, 
ἃς ἂν ᾿Απόλλων κελαδήσῃ. 

ὦ Φοίβου Δελφοὶ θέραπες, 
τὰς Κασταλίας ἀργυροειδεῖς 
βαίνετε δίνας, καθαραῖς δὲ δρόσοις 
φαιδρυνάμενοι στείχετε ναούς" 
στόμα τ᾽ εὔφημον φρουρεῖτ᾽ ἀγαθόν, 
φήμας τ᾽ ἀγαθὰς ᾿ 
τοῖς ἐθέλουσιν μαντεύεσθαι 
γλώσσης ἰδίας ἀποφαίνειν. 
ἡμεῖς δὲ, πόνους οὺς ἐκ παιδὸς 
μοχθοῦμεν ἀ ἀεί, πτόρθοισι δάφνης 
στέφεσίν θ᾽ ἱεροῖς ἐσόδους Φοίβου 
καθαρὰς θήσομεν, ὑ ὑγραῖς τε πέδον 
ῥανίσιν νοτερόν, πτηνῶν τ᾽ ἀγέλας, 

αἱ βλάπτουσιν σέμν᾽ ἀναθήματα, 
τόξοισιν ἐμοῖς φυγάδας θήσομεν' 
ὡς γὰρ ἀμήτωρ ἀπάτωρ τε γεγὼς 
τοὺς θρέψαντας 
Φοίβου ναοὺς θεραπεύω. 

ἄγ᾽ ὦ νεηθαλὲς ὦ 
καλλίστας προπόλευμα δάφνας, 
ἃ τὰν Φοίβου θυμέλαν 
σαίρεις, ὑπὸ ναοῖς 

στρ. 



ΙΟΝ 

Τὸ {Π6 5δογεά πὶρσῃΐ: 
Απᾶ {πῸ ογθϑίβ οἵ Ῥαγπαβϑὰβ ππϊγοάάθη ἀγα ἢδμηΐηνσ 

Δηα ἤπ 5116 4, 45 νυν ἢ γεαγηΐησ [ἀΑν])ρηῦ γεϊταγηΐησ 
ΟΥ̓ ψεϊοοῖὴς ἴο [4ν- δ βῃϊπρ ν ἢ 6 615 νυ ἢ της ρσίονν οἵ 

Τὸ τηογίδὶ βἰρῃῦ. 
Τὸ {πε τοοξυϊᾶρσε οἵ ῬΠοεΡριβ {ΠπῸ {ἀτης οὗ [Π 6 ἰποθηθε 

οὗ Ασάθυ θαυγπίηρ; 
Α5 ἃ Ὀϊγα [ακοῖῃ Πρ. [Μαΐϊάεη 

Οπ {πὰ ὑπροά πηοϑδὺ ΠοΙν 185 βεαϊεα ἰῃς 1)ε]ρῃΐδη 
Ομαπίϊηρ ἴο Ομ] άγεη οὗ Η 6115 ὑπΠ6 νυ] οτῖθϑ, ἰδ δὴ 
ἢ ἀοομι, ἔγοσα ὑπὸ Πρ5 οὗ Αρο!]ο {Ππαΐ τίη. 

ὨεΙρἢΐαηβ, ῬΠοΟθιιβ᾽ 5 ΡΥ] δ ποοα-ὑγαΐη, 
{0πἴο (αφού! γ᾽ 5 5]! νου ν -ϑυν 1 σ᾽ ΞΡ 

Ῥὰβ5 γε, Δπηα οδδηβα νἱἢ {Π6 Ρυγ6 ΒΡΥᾶν-τ ἢ 
Υουν θοα 65, ΟΥ̓ Εν ΕΥ γα δηΐει ἢΐβ 8Π6. 
δεῖ ἃ νναΐοῃ οἡ {πε ἄοοῦ οὗ γουγ 1105; θὲ πεσε πϑαγὰ 
Νοϊίπίηρ θὰῦ σοοά ἰπ {πΠπ βεογεῦ ννοσγὰ 
ΤΠαῦ γε τσ ηὙ ἴο {Πδτὴ νῃοβα ποαγῖβ θὲ βυἰγγθα 

Τὸ 56εἰκ ἴο ἢἰβ βῃγίπε, ὑπαὺ πεν 5εὲκ ποῖ ἴῃ νδίῃ. 
Απα 1 ἰπ {ΠῸ [01] ὑπ 15 τηϊπ6--πηΐπα πον, [Ρουρῇ, 
Απαᾶ ἔτοπη ἢ] ἀμοοα ὑρ,--οννῦ τῃ6 θᾶγ᾽ 5 γοιηρ 
Απα ψ ἢ ψγεαιῃδα σαυ]δη 5 πον, νν1}} οἸθαη86 

ΤῊΘ ρογίδ]5 οἵ ῬΏοεραβ; ψ ἢ αν ἔγότη {πε βρυὶηρ 
ΜῈ] 1 ϑρυηκ]ς Πἰ5 ρᾶνειηθηΐ, πα οἤᾶ86 ἔδυ ἔπε ποα 

ἢ ἴΠ6 5Πδῇν ἔγοτα πε βἔσίην 
ΤΠης ἤοοκϑἝ οὔ {πῸ Ὀἱγαβ : {πΠ6 ἀ6ῇ]ε β 5Π4}} ἤεε 

Εγοπ 5 οἤδευϊηρσα πον. ΝΟΥ τηοῖΠε 5 τηΪη6 
ΝΕΙΌΠοΥ ἔαυμευ : Πῖ5 [ει ρ]6 ἢδῖῃ πυγίιγεα Γη6, 

ΑΠπα 1 8εῦνε ἢΪ5 5ῃ11Π6. 

Οοτη6, Ὀγδηςἢ ἴῃ ἴῃ γ ἔΓ65Π 655 γεῦ δ] ον, (γ7.) 
(ὐοδ᾿ 5 πηϊηϊβίεν, Ἰονε]]οϑδὶ μάν, 

Ονεν {πα αἰξαν-ϑἴερβ ρ]ϊαε : 
Ι͂ὴ ὑπ σαγάδπϑ ἰπηπηοσίδὶ, θ6 54 Ἂς 
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ΙΩΝ 

κήπων ἐξ ἀθανάτων, 
ἵνα δρόσοι τέγγουσ᾽ ἱεραΐ, 

ἡτὰν ἀ ἀέναον παγὰν 
ἐκπροϊεῖσαι 
μυρσίνας, ἱερὰν φόβαν 
ἅ σαίρω δάπεδον θεοῦ 
παναμέριος ἅμ᾽ ἁλίου 
πτέρυγι θοᾷ 
λατρεύων τὸ κατ᾽ ἦμαρ. 
ὦ Παιὰν ὦ Παιάν, 
εὐαίων εὐαίων 
εἴης, ὦ Λατοῦς παῖ. 

’ ἊΝ Υ͂ Φ 1 

καλὸν γε τὸν πόνον, ὦ ἂντ. 
-“ “ 

Φοῖβε, σοὶ πρὸ δόμων λατρεύω 
τιμῶν μαντεῖον ἕδραν" 

4. ἐξ ῇ 

κλεινὸς δ᾽ ὁ πόνος μοι 
-“ ,ἷ “5. θεοῖσιν δούλαν χέρ᾽ ἔχειν, 

ΡῚ -“ ᾽ ; ΚΣ) 7] 

οὐ θνατοῖς ἀλλ᾽ ἀθανάτοις" 
“ε: 

εὐφάμους δὲ πόνους μοχθεῖν 
οὐκ ἀποκάμνω. 

“κι ῇ 

Φοῖβός μοι γενέτωρ πατήρ" 
ιὴ ς΄“ 

τὸν βόσκοντα γὰρ εὐλογῶ, 
Ν ᾿] ν έ ᾽ Ν “ 

τὸ δ᾽ ὠφέλιμον ἐμοὶ πατέρος 
ὄνομα λέγω, 

κι ἤ 

Φοίβου τοῦ κατὰ ναόν. 
ϑ' 

ὦ Παιὰν ὦ Ἰ]αιάν, 
εὐαίων εὐαίων 

" Φ “- διὸ 

εἴης, ὦ Λατοῦς παῖ. 

ἀλλ᾽ ἐκπαύσω γὰρ μόχθους 
δάφνας ὁλκοῖς, 



ΙΟΝ 

Η!5 ἴδιαρ!ς, παῖῃ θυγρεοπαά ἴῃν ργϊάς, 

ὙΠ εν πε βδουεα νναἴοθυβ ἅγὰ ἤονϊηρ 

ΤἼγΟΟΡΉ ἃ νεῖ] οὔ {Π6 την γῦ! 8 ΒΡΓᾶν, 

Α [ουπίαϊη ὑπαῦ Ἰδαρεῖῃ ἀγα 

Ο᾽ εν ἴῃ ν ἔγθβϑβεβ αἀἰνίηθ ἴο ΡΟΙΓ. 120 

Ι νψάνε {π6ὸ ο᾽εγ ῬΠΟΟ θ᾽ ΗΌΟΥ 

ΑΞ {πὲ ϑὰπ᾿β ψἱηρ 508 75 5846 η- σ᾽] ον ηρ. 

ΘΌΘΝ βευνίοα ᾿ἰβ τη 6 ΘΔ 0 ἢ ἄν. 
Ο Ηδαϊον, Ο Ηεδϊεῖ-Κίηρ, 

Τ,εὖ Ὀ] εβϑίπρσ οα ὈΪ εβϑίπρ ὈρτηΡ᾽ 

{0πἴο 1,εὔἴο᾽ 5 ὅ0ῃ 85 [ βἰπρ! 

Τί5 τὰν βἴογυ, πε βευνίοθ ἴ γΈ ΠάῸΥ (4πι.) 

Ιπ τῃγ ρονία!β, Ὁ Ῥῆοεθαβ, ἴο {ῃη66! 

Ι Ποπουῦῦ ΠΥ ριορ ἢ εἴ-5ῃ γ1Π6. 130 

Ργουά ἸΔθουν 5 πηΐπη6----ἰῦ 15 Τῃϊης ! 
Ι δῖὴ ὑγ8}} ἴο ἔπε Οοαϑ αἰνῖπε : 

Νοῖ ἴο τηϑθη, θαΐ [τηπηογίδ]5, 1 [απ δύ 

Μνυ Ῥοπάᾶαρε ; ̓[ἰ5 ρ]ουίουβ ἃπά ἔγε : 
Νενοῦ ἰαϊπΐπεϑϑ 58Π4}} 4}} Ἰροη τη6. 

ἘῸΥ τὴν ἔαυμεν {Ππε6, ΡΠοερα5, 1 Ργδῖβα, 

ὙΠΟ Παϑῦ πυγξυγεαα τη6 8}] τὴν ἄδγυϑ: 

Μν Ρερεῖζευ, τηῖπα ΠΕΡ, τὴν ἀθέεπαεῦ 

ΤῊΪ5 τε ρ]ε᾽ 5 ῬΏΟαθα5 5Π4}} Ὀ6. 
Ο Ηξεαϑϊογ, Ο Ηβδαϊεγ-Κίηρ, 140 

Ι,εὐ Ὀ]εβϑίηρ οη. Ὀ] ββϑίηρ ὑρτην 
ὕ]πῖο 1,εἴο᾽ 5 ὅ0ῃ 85 [ βἰῃρ! 

Βυὺ---οΥ ΠΟῪ ἔγοτα {με ἴοῖ] 1 γεοξγαϊπ 

ΟΥ̓ΤΠΕ Ῥαγ-θουρ5 5οῦ Ὁ] ὑγαι]πρ;,---- 
. Ξ 
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ΙΩΝ 

χρυσέων δ᾽ ἐκ τευχέων ῥίψω 
γαίας παγάν, 
ἂν ἀποχεύονται 
Κασταλίας δῖναι, 
νοτερὸν ὕδωρ βάλλων, 
ὅσιος ἀπ᾽ εὐνᾶς ὦν. 
εἴθ᾽ οὕτως αἰεὶ Φοίβῳ 
λατρεύων μὴ παυσαίμαν, 
ἢ παυσαίμαν ἀγαθᾷ μοίρᾳ. 

ἔα ξα' 
φοιτῶσ᾽ ἤδη λείπουσίν τε 
πτανοὶ Παρνασοῦ κοίτας" 
αὐδῶ μὴ χρίμπτειν θριγκοῖς 
μηδ᾽ εἰς χρυσήρεις οἴκους. 
μάρψω σ᾽ αὖ τόξοις, ὦ Ζηνὸς 

κῆρυξ, ὀρνίθων γαμφηλαῖς 
ἰσχὺν νικῶν. 

ὅδε πρὸς θυμέλας ἄλλος ἐρέσσει 
κύκνος" οὐκ ἄχλᾳ 
φοινικοφαῆ πόδα κινήσεις ; ; 

οὐδέν σ᾽ ἁ φόρμιγξ ἁ ἁ Φοίβου 
σύμμολπος τόξων ῥύσαιτ᾽ ἄν' 
πάραγε πτέρυγας, 
λίμνας ἐπίβα τᾶς Δηλιάδος" 
αἱμάξεις, εἰ μὴ πείσει, 
τὰς καλλιφθόγγους ὠδάς. 

Ψ Ψ ἔα ἔα" 
7 «ΨΌΦ..» ἷ4 δ ,ὔ] 

τίς ὅδ᾽ ὀρνίθων καινὸς προσέβα ; 
μῶν ὑπὸ θρυγκοὺς εὐναίας 
καρφηρὰς θήσων τέκνοις ; 



ἸΟΝ 

Ετοπὶ {ῃς ρμἰτοῃουβ οὗ σο]α 5}4}} 1 γαΐῃ 
ΤῊΣ ἀἄγορϑ ἤοσὰ ἐπ Ὀγεαβδῦ πη] τη 

ΟΥ̓ τΠ6 δα {πᾶῦ 5ργίηρ 
μετα {πὸ ἐοαμθ6}}- τη σ 

Βουπα (αβία! γ᾽ 5 ἕο σοθῖῃ βα!Π] ἔην, 
10 ταῖηβ, ἰὉ γαῖ ηβ ἔγῸ ΠῚ τὴν ἤπρουδ [αβῦ, 
Ετοῦὰ ἔπε παπάς οἵ {π6 ὑπάθῆ]εα νυ ]άε-οαβῇ. 160 
Ο {παῖ ἴο ῬΠοεθι5 ἔῸΣ Ἔν εὺ 50 
Ιτϊρῦ γε ποὺ βουνίοθ, ΠΟΙΓὄ Γαϑρίϊε ΚΠΟΥ,, 
Εχοορὺ απΐο ΠΑρΡΡίου ἰοῦ 1 σο! 

ΕἸϊσλίς Γ᾽ ῥίγα 5 αγὸ δεεπ ἀρρτοαολῖπρ. 

Ηο {ποϑγρ, μὸ ἔποστε ! 
ἔνεπ ποὺ ἀῦε πεν βοοκίηρ, {πΠ6 ἔον] οὔ {Π6 δἱγ, 
Οπ Ραγπαββιιβ ἔουβακίπρ' ἐδ ἢ οὐὰρσ- πὰ πρσ [Δ]γ. 
Τοόῦςἢ ποῖ, 1 νὴ γα, {ΠπΠῸ [6016 5 οορίηρ, 
ΝοΥ ἴῃς τοοῖς ψ τ {ΠπῸ σ᾽] βζουὶηρ σο]α 5] - 5] ορίησ. 
ΗΔ, την θονν 51|4}} ο᾽εγτίακε ἴῃε8 ἀραὶῃ ἔγΌτὴ δίδγ, 
Ζειβ᾽ ποι], νἤοβα ἴδ]οπβ νυ] οΟΥ] ΟἿ 5 ὙΥΔΥ 

Οἱ {πε Ὀἰγαά5 ἐπαῦ 5ἴγοι σαβῦ 816. 160 

Ι,.ο, γομάει {Π6 Ρἰπίοπ-οδΥβ ΘΟ 6 ΤΟΥ 
ΟΥ̓ δποίῃθυ, ἃ 5ϑυᾶπ, ἴο {Π6 αἰΐδυ :---αυνᾶν ! 

ϑρεεά ἤεποα ἰῃν ἔδεεϊ 'ἰπ {πΠ6 ἀδινῃ γοβα- σ]ονηρ; 
Ε5ε ῬΏοεθιιβ᾽ 5 'γγα, ἐπα δοοογάδιῃ 15 ἰὰν 

Τὸ ἐγ ποῖβϑβ, ἔγοτη ἀδαίῃ 5Π4}} γεάθεμῃ ποῖ {Π66. 
γγ δέν οηνναγαὰ ἴῃν νἱπρϑ οἵ 5πον : 

[ἰρηϊ ἄοννη ο {πε 1) 6] τηθ γα ονεῦβαϑ, 
1,65 {πὸ Ὀ]οοα-Τ 5} οΠοκΚα, 1 ἐπου ἀο ποῖ 80, 
Τὴν βυεεῖ ἐῃγοαῖ᾽ 5 τη 6]οαγν. 

Ηδ8, νν»ῆδῖ πενν ἔονν] σουχείῃ ΙΓ Πουυναγα νυ σίηρ ὃ 170 
{0πά46Γ οὔγ οορὶπρ ἔδίπ ννουα Π6 Ὀυ1] ἃ 
Α πεϑὶ ἴου μἰβ γουπρ' ἔγοτη ἴῃς βία Ὁ] 6- ἢ] ὃ 
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ΙΏΝ. 

ψαλμοί σ᾽ εἴρξουσιν τόξων. 
οὐ πείσει ; χωρῶν δίνας 
τὰς ᾿Αλφειοῦ παιδούργει 
ἢ νάπος "ϊσθμιον, 
ς » , Ν [4 

ὡς ἀναθήματα μὴ βλάπτηται 
, ᾽ «ς ἷΖ 

ναοί θ᾽ οἱ Φοίβου. 

κτείνειν δ᾽ ὑμᾶς αἰδοῦμαι 
Χ ον 2 [ ’ὔ 

τοὺς θεῶν ἀγγέλλοντας φάμας 
θνατοῖς" οἷς δ᾽ ἔγκειμαι μόχθοις, 
Φοίβῳ δουλεύσω, κοὐ λήξω 
τοὺς βόσκοντας θεραπεύων. 

ΧΟΡΟΣ α’ 
οὐκ ἐν ταῖς ζαθέαις ᾿Αθά- στρ. 
ναις εὐκίονες ἦσαν αὖ- 
λαὶ θεῶν μόνον, οὐδ᾽ ἀγυι- 
άτιδες θεραπεῖαι" 
ἀλλὰ καὶ παρὰ Λοξίᾳ 
τῷ Λατοῦς διδύμων προσώ- 
πων καλλιβλέφαρον φῶς. 

ΧΟΡΟΣ β΄ 
ἰδοὺ τάνδ᾽, ἄθρησον, 
Λερναῖον ὕδραν ἐναίρει 
χρυσέαις ἅρπαις ὁ Διὸς παῖς" 
φίλα, πρόσιδ᾽ ὄσσοις. 

ΧΟΡΟΣ α’ 

ἀθρῶ. καὶ πέλας ἄλλος αὐ- ἀντ. 
τοῦ πανὸν πυρίφλεκτον αἴ- 
ρει τις" ἄρ᾽ ὃς ἐμαῖσι μυ- 
θεύεται παρὰ πήναις 



ΙΟΝ 

[ 58.4}} Πο] ἃ {πες αἱοοῖῦ, τὴν ον β ἤδσοβ βίηρσίης! 
νη ἴποὰ Πμεεά ποῦ νυ, ἰεῦ ἐγ πυγβὶϊηρσο 4 ας 
ὙΥΒετα {πὸ ϑυνῖγ]ς οὗ ΑἸρΡΠ δῖα. 601} πα 51}14ς, 

ΟΥ πϊὰ ϑ. πα η ρσ] 6 π5 ἀπ στόν, 
Ταῦ τΠς οἴεγίπρβ ἀπά θῆϊδα τὰν ἀ0]146, 

Απά τΠς ἴειρ 65 ἐμαὶ ῬΏοαθι5 ᾿ον 68. 

οὐ ἢ ννεσα 1 ἴο 5]δυρ θυ βΌ ἢ 85 γα, 
ὙΠ ἢ Ῥδαγ απο τηογία]β ἔπ 6 Δ ΡΌΓΥ 180 
Οἵ τς Οοάβ: Ραΐ « θυγάδη ἰ5 ἰαϊά ΡΟ Τη6: 
Ι ἃ ῬΠΟΡυϑ᾽ {πῃ γ4}1, ἀπ 1 ψν1}} ποῦ τεΐγαϊη 
Μῦν βογνίοα ἴο ὑπϑπῃ ἐπαΐ τὴν [ϊξξ βυβίαίη. 
πίθου σβηομῦβ οὐ (τειδας Παπαηιαϊά5. Ζλοῳ πιουθ ἰο 

τίσἠί πὰ ἰε[}, αὐπιγίηρ ἰδ δομίρίιτος ὁπ ἐδ τυα 5 
ΟΓ ἐπε ἰδοηιρίθ. εοηιδους οΕ' Ολογιις οἠαπέ ἴπ 
ἔμ :--- 

σΗοΒῦΒ 1 
Νοῦ ἴπ Αὐμδηβ δἴοπα ἔμεπ, {πὰ οἷδγ ἀϊνῖπε, (87.) 

ϑίδπηα οουγίς οὗ ἔπε οάκ, ψ τ ᾿ἰπε οα ᾿ἰπ6 
Οὗ βἴαϊε! Υ σο] απ] Π5 ; ΠΟΙ͂ ΞΘΥν θα 15 {Ππῖπα 

ἐν 1: ΟὨΪΥ, Ο ΗἸρΗνν-Κίηρ. 
9 ἥεγα, μον ἰπ 1, οχίαβ᾽ μον ρ͵δοα 

ΤῊΣ 5οη οὗ [αἴοπα μαῖῃ βρ! επάουῦ δηά δτδος 
Οὗ ἃ ὑννοΐο! ἀ- σ᾽ εατηΐηρσ τετηρ]ε-ΐδοα. 

σηοΗῦβ 2 
ΑἩ, Ἰοοῖκ ἔμου, θεΠο]α ἐῃϊς ἐπίπρ--- 194 

Ηον νυ τ σοϊάθη βοϊτηϊζαῦ Ζειβ᾽ ὅοπ ΠΕΓδ 
Β]αγαίη ὑπΠ6 ἤγαάτα οὗ ΓἘΥΠἃ 5 ΤΠ6Γα: 

[εδγ, ὁπ6 φίαπος πἰΠεγνναγά ἢϊηρ ! 
σΗοΒῦΒβ 1 

[56εε ἰὃ :-ηαᾶ ἴο, ἤετα δποίμεῦ δηϊρἢ (4πι.) 
[5 υρ! δπσ' ἃ ἤδπηε- τα ρρεα τογοῇ οα ΠΙρἢ ! 
ὙΏο ἰ5 ἴὑ- -ὑῆοβ ΟἿ τὴν ὈτοΙ ἝΥῪ 

[5 {Π6 Πεσο᾽ 5 βίογυ ἰοἹὰ ἢ 

19 



ΙΩΝ 

9 ἣ 9 ’ ἃ 

ἀσπιστὰᾶς ᾿Ιόλαος, ὃς 
᾿Ὶ κοινοὺς αἰρόμενος πόνους 

7ὔ “ 

900 Δίῳ παιδὶ συναντλεῖ ; 

ΧΟΡΟΣ γ' 
Ν Ν , Ἂ Γ᾽ Ρ 

καὶ μὰν τονὸ ἄθρησον 
πτεροῦντος ἔφεδρον ἵ ἵππου" 

Ν 

τὰν πῦρ πνέουσαν ἐναίρει 
τρισώματον ἀλκάν. 

ΧΟΡΟΣ α 

παντᾷ τοι βλέφαρον διώ- 
κω. σκέψαι κλόνον ἐν τείχε- 
σι λαΐνοισι Γιγάντων. 

ΧΟΡΟΣ δ' 
ὧδε δερκόμεθ᾽, ὦ φίλαι, 

ΧΟΡΟΣ εἰ 

λεύσσεις οὖν ἐπ᾽ ᾿Εγκελάδῳ 
- 7 » 

210 γοργωπὸν πάλλουσαν ἰτυν ; 

ΧΟΡΟΣ ς" 
ΤῸ : Ι͂ 

λεύσσω Παλλάδ᾽, ἐμὰν θεόν. 

ΧΟΡΟΣ ὦ 
τί γάρ, κεραυνὸν 
. ,ὔ “ } Ἁ 
ἀμφίπυρον ὄβριμον ἐν Διος 
ἑκηβόλοισι χερσίν ; 

ΧΟΡΟΣ η΄ 
ς “ Ν ΄ 

ὁρῶ, τὸν δάιον 
Μίμαντα πυρὶ καταιθαλοῖ. 

ΧΟΡΟΣ θ΄ 
,ὔ 

καὶ Βρόμιος ἄλλον ἀπολέμοισι 
κισσίνοισι βάκτροις 
2 “ - ΄, ς ͵7, 

ἐναίρει Τ᾿ᾶς τέκνων ὁ Βακχεύς. 

20 



ΙΟΝ 

[5 1 ποὺ [Ιο]αίϊ5, ἔῃ 6 ὑυδυύυίουῦ ἴῃ 6 Γ6, 
γΥὴηο Βαά ραχῦ ἰπ {πε ἀγϑδά διυρυίβα, Δπα ἃ 5[)δγε 
[πα {πὸ θυγάξδηβ ὑπαὺ Ζειι5᾽5 βοίοῃ θᾶ ἢ 

σηοαῦβ 8 
Ι,ο, Ἰο, {5 οὔμπευ θεῃο]ά 

Ὑὴο τάδ ἃ νἱηροα Ποῖβθ, ἀθα]ηρ ἀθδῖῃ 
Το ἃ ἀγάρσοῃ ὑπαὺ νοτηϊτοῖῃ ἤδσυ Ὀγθδίῃ, 

Α τηοηβίευ οὗ 5ῆαρε {ῃγεοίο]α. 

ΠΗΟΒῦΒ 1 
Ο γεδ, τηΐπα δΥ65 ἔτ ΒΥ Υ Οἡ 411... .. 
Βυὺ Ο, 566 πϑῦρ οἡ {πε τη }}]6 νν4]} 

ΤῊΘ θαυ !ε- τοὶ οὗ {πΠ6 σ᾽απῦ Ποτάε ! 

σΗΟΗῦΒ 4 

Υξεα, ἔτ πά5, γε 6 σαζίηρ {ΠῚ ἘΠ υναγά. 

σΗοΗῦΒ ὃ 

Ποσῦ τϑὺῖς γνῆο ἐπογα οα {πεῸ οἰσίοκεη ἢο]ά 
ΘΟ εν Εποβίδα 5 νψανεὶῃ εν ΟοΥροη-5 16] ἃ ἢ 

σΗοΗῦβ 6 
Ρ4}145, τὰν (οαα 688 !---]Ἰ 566 ΠΕΥ βἰδπά! 

σηοαῦβ ἢ 
Ι,ο, ἴο, ψαγα ὑπ ΡοΪὺ ἤδπιε-ἤδϑηϊησ 

ΟἸεδπλεὶῃ ἴῃ Ζειβ᾽ ἔατυ- Πα] πρσ Πάπα 
1 γεβἰβι] 655 Γ}5}} ἀονν Π- οὐ βίην, 

σηοπῦβ ὃ 
Ι 566 :---ὌρΡοη Μίμηδβ ἢΠΐβ5 ἴοα ἰ5 ἐπε Ὀγαπᾶ 

1 115 Ὀ]ακιηρ νυ] ῆἔγε ἀδβῃϊησ. 

σηοεῦβ 9 

Απαᾶ {6 ϑαγίῃ- θοσῃ {πετε---πὸ θαΐ]- νη 

[5 με ἱνγ-εποίγοϊεα ἐγ γβιιβ-σοά 

ΤΠαῦ 5]ὰγ5 ἴηι, οἵ Βγομλῖυβ, ενε!]εῖ- σοί. 

200 

210 
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ΙΩΝ 

ΧΟΡΟΣ ζ{ 

σέ τοι τὸν παρὰ ναὸν αὖ- 
δῶ: θέμις γνάλων ὑπερ- 
βῆναι λευκῷ ποδὶ βηλόν ;} 

ΙΩΝ 
οὐ θέμις, ὦ ξέναι. 

ΧΟΡΟΣ ια΄ 
ΦΦΣ» ἃ 5 Ἂ Ἃ ’ ᾿] ’ 

οὐδ᾽ ἂν ἐκ σέθεν ἂν πυθοίμαν αὐδάν ; 

ΙΩΝ 
τίνα τήνδε θέλεις ; 

ΧΟΡΟΣ ια! 
φ᾿ πϑ' τ οἢ 7 ᾽ Χ 

ἀρ᾽ ὄντως μέσον ομφαλὸν 
“- ’ ΄ ’ 

γᾶς Φοίβου κατέχει δόμος ; 

ΙΩΝ 
, ;) Φφίῖφ ἱὰ ᾽ Χ Ἀ ’ 

στέμμασί γ᾽ ἐνδυτόν, ἀμφὶ δὲ γοργόνες, 

ΧΟΡΟΣ ιβ΄ 
Ὁ Ἂ ΄ » [2] 

οὕτω καὶ φάτις αὐδᾷ. 

ΙΩΝ 
» Ν 3 74 , Ν 

εἰ μὲν ἐθύσατε πέλανον πρὸ δόμων 
καί τι πυθέσθαι χρήξετε Φοίβου, 
πάριτ' εἰς θυμέλας, ἐπὶ δ᾽ ἀσφάκτοις 
μήλοισι δόμων μὴ πάριτ᾽ εἰς μυχόν. 

ΧΟΡΟΣ ιγ΄ 

ἔχω μαθοῦσα' 
θεοῦ δὲ νόμον οὐ παραβαίνομεν' 
ἃ δ᾽ ἐκτός, ὄμμα τέρψει. 

ΙΩ͂Ν 
,ὔ -“, ᾿] [ Ν ΕΣ 

πάντα θεᾶσθ᾽, ὅ τι καὶ θέμις, ὄμμασι. 

1 Ἡδ8ΠΗ : ἴον. ποδί γ᾽ οὗ ΜΙ 55. 



ΙΟΝ 

σηοαῦβ 10 (αὐάγοοοίηρ 1ΟΝ) 
ϑιγ,--ἴμου Ὀγ πε ἴδπε,--- νου 5ρθακ ἀπἴο ἴπεε : 
ΡΠ 66 βὰν, ἢ ἢ θάᾶγα ἕξειν Ἰαννἐα] 10 15 

ΤΠαὶ {π6 ὑΠγοϑῃο] ἃ ννε Ρᾶ55 οἵ {πε βαποΐυδυνυ. 
ΙΟΝ 

Ναν, βἴγδη ρει, ογίεπα θα ἰ5 {Π|5. 
σηοαῦβ 1] 

γε μαρὶν ἃ ἐπίπρ 1 νου] ᾿δαγη νγου]άϑῦ ἔμου 5ἰνονν ὃ 
ΙΟΝ 

ὙΥΠαῦ ἰ5 {πῖ5 πῇ ἔῆου ογανεϑὺ ἴοὸ Κηονν ἢ 

σηοαῦβ 1] 
[9 1 50, ὑπαῦ {πε νν}}5 οἵ ΡΠ οΟΡ5 Υἶδθ6 
Εννεπ ὑμοτο, μετα Ευὶῃ᾽ 5 τη - Πᾶνε] 1165 ἢ 

ΙΟΝ 
Υδα: δηα νι γαίῃ ἰ5 ἢ Παπσ, ἀπ νναϊοῃεα Ὀγ 

ἴῃς ΟοΥροη-ΘΥ 68. 
σηοεῦβ 12 

ΑΥ, τὐχηοῦῦ μδῖῃ ΡΠ 15Π64 [ἰ 50. 
ΙΟΝ 

[ἃ οακε γε πᾶνε οδϑῦ οὴ ἴπε ἐογεοουγί᾽ 5 δἰζαγ-ῆγε, 
Απά 1 βεσγε θὲ δυρῃΐ ἐπαὶ οὗ Ῥῃοεθυβ γε αϊη ννουἹὰ 

ἸΠ4α 1 Γ6, 
γᾶν πὶρῇ ἴο πε αἰ αγ-ϑῖερϑβ : ἱπῖο ἔπε ἱππεῖ ἴδε 
Ραβ5 ποπθ, θυ ψΠ Ὀ]οοάΞηεα οὗ 5Π6ερ ἔογ {6 

βδουϊῆσε 5] 1 η. 
σηοαῦβ 19 

ΑἹ] {Π18 υπαογβίαπα 1 υὶσῃῦ: 
γε νουἹὰ ἔγεβρᾶββ οπ πϑυρσῃῦ ὈγῪ πε Οοα᾽5 ἰᾶὰνν 

ΠΙάάδη: 
ΕΠΟΌΡἢ ἰ5 ψΠουὺ ἴῸΥ οὐγ εδαβὺ οὗ βὶρ ΐ. 

ΙΟΝ 
[,μεὖ γοῦν εγεβ ρᾷΖῈ οἡ ὉΡΟΗ 8}} υπέου 4 οη. 
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ΙΩΝ 

ΧΟΡΟΣ ιδ΄ 
μεθεῖσαν δεσπόται 
με θεοῦ γύαλα τάδ᾽ εἰσιδεῖν. 

ΙΩΝ 

δμωαὶ δὲ τίνων κλήζξεσθε δόμων ; 
ΧΟΡΟΣ ιε΄ 

Παλλάδος ἔ ἐνοικα τρόφιμα μέλαθρα 
τῶν ἐμῶν τυράννων' 
παρούσας δ᾽ ἀμφὶ τᾶσδ᾽ ἐρωτᾷς. 

ἸΩΝ 
γενναιότης σοι, καὶ τρόπων τεκμήριον 
τὸ σχῆμ᾽ ἔχεις τόδ᾽, ἥτις εἶ ποτ᾽, ὦ γύναι. 
γνοίη δ᾽ ἂν ὡς τὰ πολλά γ᾽ ἀνθρῶπου πέρι 
τὸ σχῆμ᾽ ἰδών τις εἰ πέφυκεν εὐγενής. 
ἔα" 
ἀλλ᾽ ἐξέπληξάς μ᾽: ὄμμα συγκλήσασα σὸν 

δακρύοις θ᾽ ὑγράνασ᾽ εὐγενῆ παρηίδα, 
ὡς εἶδες ἁ ἁγνὰ Λοξίου χρηστήρια. 
τί ποτε μερίμνης εἰς τόδ᾽ ἦλθες, ὦ ὦ γύναι; 
οὗ πάντες ἄλλοι γύαλα λεύσσοντες θεοῦ 

χαίρουσιν, ἐνταῦθ᾽ ὄμμα σὸν δακρυρροεῖ ; 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

ὦ ξένε, τὸ μὲν σὸν οὐκ ἀπαιδεύτως ἐ ἔχει 
εἰς ̓θαύματ᾽ ἐλθεῖν δακρύων ἐ ἐμῶν πέρι: 
ἐγὼ δ᾽ ἰδοῦσα τούσδ᾽ ᾿Απόλλωνος δόμους 
μνήμην παλαιὰν ἀνεμετρησάμην τινά: 
οἴκοι δὲ τὸν νοῦν ἔσχον ἐνθάδ᾽ οὖσα περ. 
ὦ τλήμονες γυναῖκες: ὦ τολμήματα 
θεῶν. τί δῆτα ; ποῖ δίκην ἀνοίσομεν, 
εἰ τῶν κρατούντων ἀδικίαις ὀλούμεθα ; 

ΙΩΝ 

τί χρῆμ᾽ ἀνερμήνευτα δυσθυμεῖ, γύναι ; 



ΙΟΝ 

“πηοπῦβ 14 
Ουὖυτζ Ἰαᾶν Πδᾶ σίνδη ἃ ἰεᾶνε,---“ [ΠΡοη 4]} 

ΤΉ 656 5ῃ γ]η 65, Πα 5}ῃ6 βαϊά, "'τηδυ γε σἄζΖο. 

ΙΟΝ 
Απά {ῃ9 5εγνδηΐβ γα ἤδᾶηη6 νοὶ οὗ νυν ῃαΐ Ἰοτά᾽ 5 [)8}]} Ὁ 

σΗομῦβ 1 
Ι͂η ῬΑ]}]ὰ8᾽5 ἀν] Ἰρσ- Ϊδοα 

Ι5. 1Π6 τηδηβίοῃ οὗ ρυῖποθς τΠὰὺ πυγξαγεα τη6 ;--- 
Βαυὺ οὗ ψ οι ποὺ ἱπαιϊνδϑῖ, ’ο, Πα γα 18 5Π6. 

πίον. σβευϑβα, 
ΙΟΝ 

ΗἸρῊ θἱγ ἢ 15 ὑΠπῖπθ, 8πα οαγυαρα σοηβοηδηῦ 
ΤΠεγεῖο, Ο ἰδάγ, νυ ῃοβοθ᾽ δύ" ἔοι ᾿6. 
Υεδ, ἰπ ἃ τηδη οὔ πη6 5 τδῪ ΟΠ6 αἴβοοσῃ, 
Μαγκίηρ Πὶβ θϑδγίηρ, βἴγαϊη οἵ σϑηῦ]ε Ὀ]οοά. ρ40 
Ηδ, ἴμποὰ ἀοβῦ πῆονε τὴ86 5ίγδηρεὶν "- -ἀονη-αγορὶ 

ΕΥ65, 
Απᾶ ποῦ ]ε οἤθο6Κ5 41} ννεὺῦ ψ τ ταΐη οὗ ἴθδῦϑ, 
Αὐ 5ἰρῃῖ οὗ Γοχίδβϑ᾽ Ραγα οὐδο]ε ! 
Ηον οϑπη᾽ βὺ μου, ἰδάγ, ᾿᾽πβαῖἢ βοἢ Ἰοδά οὗ οδγε ἢ 
ὙΏ τα Αἱῖ θεβϑίάθ, θεμοϊάϊηρσ {πε (οὐ 5 5ῃ γ᾽ η 65, 
Ἐε]οΐςβ, ἃ ἔἐου ηϊδίη 15 [πη ἐγε οὗ [εδῦϑβ. 

σΒΕῦβα 
Βίγδηρευ, 1 σουπὶ [Ὁ ποῦ αἰδοουγίοβυ 
Ὑμπαῦ που 5Που]άβὺ τηᾶγν οὶ Τουοῃϊηρ {Π656 τὴν ἴδ 18. 
Βυΐ, Ἰοοκίηρ οα Αρο!]ο᾽ 5 ἀνε] ]ηρσ- Ϊᾶςα, 
Ι ττανϑυβθα ο᾽δΥΓ 8η δηοίεηῦ ΓΠΘΙΊΟΥ 5 ἔΥΔῸΚ : 250 
Αἴδῦ τὴν ὑπουρῇϊθ γγαγθ, πα τὴν Ὀοαγ Πετγα. 
Αἢ, ψγοηρβ οὗ νγόυῆθῃ !-- ὙΓΟΏΡΊ ]- ΓΈ Κ] 655 ἀθο 5 
Οἵ Οοάβ ! Εογ 7υ5ιϊςε ΠΕΓῈ 584}} νγα τηδκα βυἱὶ, 
Γ᾿ τἰβ οὰν Γογά θ᾽ ̓π]ιβὑϊςε ΟΥΌ5Π 65 ἃ5 ἢ 

ΙΟΝ 
[,Δαγ, ἴου ψνμαῦ νεῖ]εα στε αὐτὸ που οαβὲ ἀονπ 

ΥΟΙ,. 1. Β 23 
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ΙΩΝ 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
οὐδέν" μεθῆκα τόξα. τἀπὶ τῷδε δὲ 
ἐγώ τε σιγῶ καὶ σὺ μὴ φρόντιζ᾽ ἔτι. 

ΙΩΝ 
τίς δ᾽ εἶ; πόθεν γῆς ἦλθες ; ἐκ ποίου πατρὸς 
πέφυκας ; ὄνομα τί σε καλεῖν ἡμᾶς χρεών ; 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ. 
Κρέουσα μέν μοι τοὔνομ᾽, ἐκ δ᾽ ᾿Ερεχθέως 
πέφυκα, πατρὶς γῆ δ᾽ ᾿Αθηναίων πόλις. 

ΙΩΝ 
ὦ κλεινὸν οἰκοῦσ᾽ ἄστυ γενναίων τ᾽ ἄπο 
τραφεῖσα πατέρων, ὥς σε θαυμάζω, γύναι. 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
τοσαῦτα κεὐτυχοῦμεν, ὦ ξέν᾽, οὐ πέρα. 

ΙΩ͂Ν 
πρὸς θεῶν ἀληθῶς, ὡς μεμύθευται βροτοῖς, 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
Ψ σωνῶϑι ΣΝ “ 3 ΠῚ 2 Ὁ , τί χρῆμ᾽ ἐρωτᾶς, ὦ ξέν᾽; ἐκμαθεῖν θέλω. 

ΙΩΝ 
ἐκ γῆς πατρός σου πρόγονος ἔβλαστεν πατήρ ; 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
᾿Ἐριχθόνιός γε" τὸ δὲ γένος μ᾽ οὐκ ὠφελεῖ. 

: ΙΩΝ 
ἡ καί σφ᾽ ᾿Αθάνα γῆθεν ἐξανείλετο ; 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
εἰς παρθένους γε χεῖρας, οὐ τεκοῦσά νιν. 

ΙΩΝ 
δίδωσι δ᾽, ὥσπερ ἐν γραφῇ νομίζεται ; 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
Κέκροπός γε σῴζειν παισὶν οὐκ ὁρώμενον. 

ΙΩΝ 
Μ ΝᾺ , Ὁ“ ΄“ϑ 

ἤκουσα λῦσαι παρθένους τεῦχος θεᾶς. 



ΙΟΝ 

σΒΕῦβΑ 
Ναυρῃῦ: 1 Πᾶνε βρεά τὴν 5) : ἃ5. Του ϊηρ [ἢ]5, 
Νοιύίηρ 1 5ν, ποὺ ἔποι οοη]εοΐαγα δι᾿ ῦ. 

ΙΟΝ 
ἢο αὐτὸ ἐποὰυῦὺ γπαῦ ἔῃν οουπίτγ ὃ ΟΥ̓ ν δῦ ἴτε 
νγετὶ θογῃ ἢ Ὑ παῦ παῖηξ ἰ5 τηθεεῦ νγὰ πᾶτης ἴπες ὈΥΐ ἢ 

σβεῦβα 
Οστϑιβα 1, οἵ Κίηρ Εγεομίμειβ ὈΟΤῊ : 200 
ΤῆῈ ΑΥἸΠεπίδημϑ᾽ οἰτγ ἰ5 τὰν λυ Πευ]δπά. 

ΙΟΝ 
Ο ἄννε! εν ἰπ ἃ σ]ουίουβ θυγρ, δηα βργυηρ 
ΟΥ̓ ΠΟΡ]6 5ἰγεβ !---Ὀ] εξ 1 δοοουπὲ πες, ἰδάγ. 

σΒΕῦΒΑ 
ΤῊ [ἈΓ, ποὺ ἔδυίμευ, βίγδη σεῦ, σ06Ὲ5 ΤΥ νν 68]. 

ΙΟΝ 
ΔΉ, ἰ5 10 ἴσας, {πε Ἰεσεπα το] ἴο τηεη--- 

σΒΕῦΒΑ 
γνμαὺ νου ά κι ἔμου, βίγδη σεῦ, δ ἢ [αἰ νου] ᾿θάγη. 

ΙΟΝ 
1]ιαῦ ἔγογα ἐπε εαγίἢ ἔῃ ἔαϊ τ᾽ 5 στα βῖγα βργδησ 

| σΒΕῦβΑ 
Υεα, Εὐϊο  Ποηΐὰ5 :-τττὴς ἢΪ5 Ὀἰσγι ἢ ἀνδ}}]5. ποῦ. 

ΙΟΝ 
Απᾶ ἀἰά Αἰμεπᾶ ἴακε Πΐτη ἰουίῃ ἔπε βασΐῃ ὃ 

ΘΒΕῦΒΑ 
Υξεα, 'π Ποὺ πηδί θη ΔΥΓῚΒ : ΠΟ τηοῦμε  5Π6. 210 

ΙΟΝ 
Απά ραᾳνε ἰὐ, 85 {πε ρἱοϊυγεάᾶ Ἰερσεπα {ε]]5--- 

σΒΕῦΒΑ 
Τὸ Οεδογορβθ᾽ ἀδυρηΐευβ ἴο 6 πυγβεα ΠΠ56Εη. 

ΙΟΝ 
ΤῊΘ τηδὶ ἀβ υηϑϑδὶθά, 1 μβαγά, Αἰ με 5 δι. 
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ΙΩΝ 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
Ἁ κι , Α͂ , 

τοιγὰρ θανοῦσαι σκόπελον ἥμαξαν πέτρας. 
ΙΩΝ 

1 

εἶεν" 
τί δαὶ τόδ᾽; ἄρ᾽ ἀληθὲς ἢ μάτην λόγος ; 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
τί χρῆμ᾽ ἐρωτᾷς ; καὶ γὰρ οὐ κάμνω σχολῇ. 

ΙΩΝ 
᾿ ) Χ Χ ΝΜ ῇ πατὴρ ᾿Βρεχθεὺς σὰς ἔθυσε συγγόνους ; 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
ΜΨ Ν ’ , ΄ - ἔτλη πρὸ γαίας σφάγια παρθένους κτανεῖν. 

ΙΩΝ 
Ἁ ᾿] .) ΄ “Ὁ , 

σὺ δ᾽ ἐξεσώθης πῶς κασιγνήτων μόνη ὶὶ 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

͵ Ν Ν 3 » ᾽ ἐν 

βρέφος νεογνὸν μητρὸς ἦν ἐν ἀγκάλαις. 
ΙΩΝ 

ῇ 9 ὉΣ ω ΄ Ν ΄ ’ πατέρα δ᾽ ἀληθῶς χάσμα σὸν κρύπτει χθονὸς ; 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

Ν ’ὔ ’ὔ 9 , 

πληγαὶ τριαίνης ποντίου σῴ ἀπωλεσαν. 

ΙΩΝ 
Ν “- , - 

Μακραὶ δὲ χῶρός ἐστ᾽ ἐκεῖ κεκλημένος ; 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

͵ 9... 6 “ Θ᾽ «“ 9.» Ὁ 4 4 

τί δ᾽ ἱστορεῖς τόδ᾽; ὥς μ᾽ ἀνέμνησάς τινος. 
ΙΩΝ 

“- . 7ὔ 

τιμῖ σφε Πύθιος ἀστραπαί τε ἸΠύθιαι; 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
“Ὁ Ἂ Ρ 1 ΄ 5. ἢν " ᾽ ὃ “Ἁ 

τιμᾷ---τι τιμᾷ ; μήποτ ὠφελον σφ ιδείν. 
ΙΩΝ 

,ὔ , ω Ἁ “ ἴω Ἂ , 

τί δέ; στυγεῖς σὺ τοῦ θεοῦ τὰ φίλτατα ; 

1 Ἡδρδπη : ἴοῦ Μϑ5 δ. τιμᾷ τιμᾷ. 



ΙΟΝ 

σβεῦβα 
ΤΉ δη Βυτ]εά ὑΠαπηβεῖνεβ ἄοννῃ Ὀ]οοά-βργεπὶ οἰ Πς ἴο 

ἄδαίῃ. 
ΙΟΝ 

ΔὮ, 5ο! 
Απᾷ {Πϊ5---ἔχιια ἰ5 ἰδ, ΟΥἩ Δα 416 ἴα]ε ὃ--- 

ΘΗ ΕῦΒΑ 
νΥῃαὺ νου]άβὲ που 4ἀ58κ  ΜΥ Ἰείβυσε βουνεῖ] ΠΊ6. 

[ΟΝ 
ΤῊν 5ἰβίεγβ αἰ α ὑῃν βἰγε Ευθοῃμειβ 5] ὃ 

' σπεῦβα 
Ηδε επάυγεά ἴο 5Ξδογίβος ἔπ θιὰ ἴον ἢἰβ ἰαπά. 

ΙΟΝ 
Ηονν νγαϑὺ ὑπο ομ]Υ οὗ {ῃγ 5ἰβίευβ βανεᾶ ὃ 

σΒΕῦΒΑ 
Α Ἀᾶαθ6 ποὺ -οΥΠ ἰἴπ πηού μου 5 ΔΙΤΩ5 νγὰς Ϊ. 280 

ΙΟΝ 
Απὰ αἰὰ εἀγίῃ γανπὶπρ νευ]ν πἰάς ἴῃ γ κἰτα ὃ 

ΘΒΕῦΒΑ 
Τῆς 856- οα᾽ 5 ἐγ δηΐ βτηοῖε ἢἰπη πα ἀεβίτογϑα, 

ΙΟΝ 
ΤῊΘ Τοηρ ΟἸΠΠ[5-- ἰβ ἃ ρ͵δοα 50 παιηξα ἐμογείῃ ἢ 

σΒΕῦΒΑ 
ὙΥῊΥ ἀοϑβῦ 85κ ἰῃϊϑ ὃ-- πο νγα κ᾽ βὲ ἃ ΠΊΕΙΠΟΤΥ. 

ΙΟΝ 
ΡΒοεθυ5 ἢ ΡυιΠίδη Πρ ξπίηρσθ ΠΟΠΟυ͵5 ἔῃ 6 η. 

σΒΕῦΒΑ 
Ηοπουτβ ἔπε, ααοῖμα ἢ Ο ἴο Πᾶνα βεεὴ ἔβειῃ πενεγ! 

ΙΟΝ 
ΥΥ δὶ ἢ---παϊοϑὲ ποι ἐπε (ὐοά᾿ 5 μαυπὶ νν6}]- θο]ονε ἢ 

29 



200 

800 

320 

ΙΩΝ 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
» , ᾿π ΟΡ . » ΄ , οὐδέν: ξύνοιδ᾽ ἄντροισιν αἰσχύνην τινά. 

ΙΩΝ 
, Ἁ , ΦΙΥ, ϑικ » , 

πόσις δὲ τίς σ᾽ ἔγημ᾽ ᾿Αθηναίων, γύναι ; 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

οὐκ ἀστός, ἀλλ᾽ ἐπακτὸς ἐξ ἄλλης χθονος. 
ΙΩΝ 

’ ᾽ » “Ὁ 4 [4 τίς ; εὐγενῆ νιν δεῖ πεφυκέναι τινά. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

»-«-»- Φ" 

ἘΞοῦθος, πεφυκὼς Αἰόλου Διός τ᾽ ἄπο. 
ΙΩΝ 

Ν [ον Ὁ λα κ Μ μ 3 - ἊΝ καὶ πῶς ξένος σ᾽ ὧν ἔσχεν οὖσαν ἐγγενῆ ; 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

͵ ῇ 

Εὐὔβοι᾽ ᾿Αθήναις ἔστι τις γείτων πόλις" 
ΙΩΝ 

Φ « -“ « ἌἍ ᾽ ς ὅροις ὑγροῖσιν, ὡς λέγουσ᾽, ὡρισμένη. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

΄ » ΄, [ υ ,, ταύτην ἔπερσε Κεκροπίδαις κοινῷ δορί. 
ΙΩΝ 

}] 7 ’ὔ “ Ἁ “, ,ὔ - 

ἐπίκουρος ἐλθών ; κάτα σὸν γαμεῖ λέχος ; 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

΄ὔ ΄ Ν Χ ν ΄ φερνάς γε πολέμου καὶ δορὸς λαβὼν γέρας. 
ΙΩΝ 

Χ 5 Ν γ) δ ῇ “ σὺν ἀνδρὶ δ᾽ ἥκεις ἢ μόνη χρηστήρια ; 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

,ὔ - ΕῚ 7 ’ 

σὺν ἀνδρί. σηκοῖς δ᾽ ἐνστρέφει Τροφωνίου. 
ΙΩΝ 

, Ἂς ἃ ᾿ 

πότερα θεατὴς ἢ χάριν μαντευμάτων ; 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

᾽ «Ὧι ἃ “"ΡΕ 

κείνου τε Φοίβου θ᾽ ἕν θέλων μαθεῖν ἔπος. 
ΙΩ͂Ν 

΄-“ » δ ἢ -»“ Ψ ᾽ Ἃ ᾿ ᾿ς 

καρποῦ δ᾽ ὕπερ γῆς ἥκετ᾽, ἢ παίδων πέρι; 



ΙΟΝ 

σΒΕῦΒΑ 
Ναυρἢ!.---Ἰ ἀπά ὑπᾶῦ οανε Κποὸν ἃ ἀςεεά οὗἉ βῆδιηδ. 

ΙΟΝ 
Απά ν δῦ Αὐἰμεπίδη, ἰδάυ, ἰ5 ἴῃν Ἰογὰ ὃ 

σΒΕῦΒΑ 
Νο οἰξίζεπ. Απ ου)αηά δ]. 

ΙΟΝ 
ηο ἢ---ϑοοίῃ, οὔ ρυϊποοὶν Ὀἰγίῃ ππιϑῦ ἢ6 Πᾶνα ὕδθη. 

σΒΕῦΒΑ 
Χαυΐπα5, ὑΠ6 5664 οὗ Αβξο]υβ δπα Ζει8. 

ΙΟΝ 
Ηον τηϊρηῦ ἀπ 4]|16π νη ὑπε6, παῦνε- θυ ὃ 

σΒΕῦΒΑ 
Α πεῖρῃρουγ 5βἴαϊε, Ευρθοσα, Αὐμθηβ παῖ ;---ς 

ΙΟΝ 
Βυπαάεγεα ὈΥ νγνίθυυ τηΔΥῸ ἢ 65, 85 ὕπευ {ε]]}. 

σΒΕῦΒΑ 
ΤῊΪβ βυηοῖα ΠῈ, 5ρ6δγ-}}νν οἵ (δογορβ᾽ 5018. 

ΙΟΝ 
ΤΗεὶν νγαγ- δα ἢ-- -ηα ὑπογεδῖθευ Ὸη ΤΠϊπα Παπά ὃ 

σΒΕῦΒΑ 
Ηἰς5 ἄονευ οἵ θαϊ]α, στιιεγάοη οἵ ἢἰβ 50,68. 

ΙΟΝ 
ΜῊ τῆν Ἰοτγὰ σου δῦ ποὺ ΒΕΓ, ΟΥ̓ 841016 ὃ 

ΟΒΕῦΒΑ 
ΜῊ πη. Ηε Ἰἰηρεγεῖῃ αὖ Ττορμοηΐαθ᾽ σαν. 

ΙΟΝ 
Τὸ ραΖε ἔῃεύθοῃ, ΟΥ̓ [Ὁ 8Π οὐδ0]6 ὃ 

σΒΕῦΒΑ 
Οπε ἐπίηρ οὗ Ηίτη δπα Ῥῃοεραβ νγουἹα ἢς ᾿ΘδγΠ. 

ΙΟΝ 
ΕῸΓ ἰποῦθαβα οἵ ἴῃ ἰαπα, ΟΥ 5015, Π0Π16 γ6 ὃ 
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ΙΩΝ 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
» , 9 , ΩΣ 3 ΕῚ 7 

ἄπαιδές ἐσμεν, χρόνι’ ἔχοντ᾽ εὐνήματα. 
ΙΩΝ 

ΠῚ ΄ ᾽ ᾿] 

οὐδ᾽ ἔτεκες οὐδὲν πώποτ᾽, ἀλλ᾽ ἄτεκνος εἶ; 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

“- ᾿ 

ὁ Φοῖβος οἷδε τὴν ἐμὴν ἀπαιδίαν. 
ΙΩ͂Ν 

ΩΣ “ τ » ᾿ ας ὙΌΣ Ε 3 “Ε. 

ὦ τλῆμον, ὡς ταλλ εὐτυχοῦσ οὐκ εὐτυχεῖς. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

4“ “-“ “" 

σὺ δ᾽ εἶ τίς ; ὥς σου τῆν τεκοῦσαν ὠλβισα. 
ΙΩΝ 

ον “ἅμ »-» “ , ᾽ 

τοῦ θεοῦ καλοῦμαι δοῦλος εἰμί τ᾽, ὦ γύναι. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

, Ῥ ( " . ΝΝ [2 ἀνάθημα πόλεως, ἤ τινος πραθεὶς ὕπο ; 
ΙΩ͂Ν 

{ 7 

οὐκ οἷδα πλὴν ἕν" Λοξίου κεκλήμεθα. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

ς -“" 35. ἐν 2 Ὁ οὶ “ ἤν} » , 

ἡμεῖς σ᾽ ἀρ᾽ αὖθις, ὦ ξέν᾽, ἀντοικτείρομεν. 
ΙΩΝ 

᾽ ΒΕ. 614, δ ». 

ὡς μὴ εἰδόθ᾽ ἥτις μ᾽ ἔτεκεν ἐξ ὅτου τ᾽ ἔφυν. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

“. ᾿] ᾿) ΄΄»"Ο ον τ Ν »» 

ναοῖσι δ᾽ οἰκεῖς τοισίδ᾽ ἢ κατὰ στέγας ; 
ΙΩΝ 

ο-᾿Ρ “Ἵ“ρκ ᾽ ΩΤ ν᾿ ϑιν (6 

ἅπαν θεοῦ μοι δῶμ᾽, ἵν᾿ ἂν λάβη μ᾽ ὕπνος. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

κ΄ 3 ἃ 3 7 Ν Ἃ ’ὔ 

παῖς δ᾽ ὧν ἀφίκου ναὸν ἢ νεανίας ; 
ΙΩ͂Ν ᾿ 
ς »“ βρέφος λέγουσιν οἱ δοκοῦντες εἰδέναι. 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
’ 5 ΄ 7 

καὶ τίς γάλακτί σ᾽ ἐξέθρεψε Δελφίδων ; 
“ΟΥ̓ΠΙΩΝ 

] ᾿ ᾿] » , ἃ ΛΩΝ , 

οὐπώποτ᾽ ἔγνων μαστόν" ἣ δ᾽ ἔθρεψέ με--- 



ΙΟΝ 

σβεῦβα 
ΟΠ] 4]655 γα ἀγθ, γῆο να ὕδῈ πη ψεαάεα Ἰοηνσ. 

ΙΟΝ 
ΝονοΥ Παρ ποὺ ὈΟΥΤΘ ἰσθθ, ὈΔΥΥΘη 4}}} 

σπΕῦβα 
ΡΠοΟΡα5 ἀοίῃ Κπονν νυ αὶ σἢ ἢ] ἀ] 655 655 5 ΤηΪΠ6. 

ΙΟΝ 
ΒΙοϑὲ ἴῃ 411 εἰ56, 5αα ἢδθαγί, ἀπ] δῦ ἴη {Πϊς ! 

σπΕῦϑβα 

Απάᾶ ψῃο ατῦ ποὺ} Β]6βϑεά {Πς νγοσ Πα θαγε {π66!} 

ΙΟΝ 
[μἀν, ἴῃ Οοά᾿ 5 {πγ8}} 1 δὰ οδ]] 64, δπα 81). 

σΒΕῦβα 
ΒόΙλ6 οἰδγ᾽ 5 Οἤεσίη σ ἢ---ΟΥ ἰπ αν ε-τηδγ 50] 4 ἢ 310 

ΙΟΝ 
Ι Κπον Ὀαυΐ {Π|15----] τὰ οα]]εὰ [οχίαϑ᾽ {ἢ ΓΔ]}. 

σβΕῦβα 
ΓΎΠ6η ἰπ ἴαγη, Ο βσἰγδηρσευ, ρτγ {πΠ66. 

ΙΟΝ 
Α5 οπε {παὺ πενεῖ 51Γ6 ΠΟΥΓ{ τηοῦΠευ ΚΗΕν, 

σΒΕῦΒΑ 
Ὠνγε]]εϑὺ ποι ἰπ [Π15 [ερ]6, οὐ ἃ μουβεὶ 

ΙΟΝ 
ΤῊΣ οὐ’ 5 νυῖάα ἢ4}]15 θῈ τηΐπε θη 1 νου]ά 5] εερ. 

σΒΕῦΒΑ 
Α ΤΠ], οΥ 5 υρ!ησ, οαπη᾽ δὲ ποι ἴο {πε ἴδπε ὃ 

ΙΟΝ 
Α Ῥαῦε νγὰβ 1, βὰν ὑπεὺ ψῆὴο εβὶ 5!οι]α Κπονν. 

σΒΕῦΒΑ 
᾿Απά ψ)00 οὗ ΠεΙρἢ 5 ἀδυρῃΐειβ σᾶνε ἔπεα βὰοκ ἢ 

ΙΟΝ 
Νενεγ 1 Κπὲν {ΠῸ6 Ὀγεαβϑῖ. Μ|πε ΟΠΪΥῪ πυγ56--- 
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ΙΩΝ 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
͵ ῳ;". , 9 ε “τι, »} Φ ΟΣ ΝΑ" 

820 τίς, ὦ ταλαύπωρ᾽; ὡς νοσοῦσ. ηὑρον νοσοῦυς." 

ΙΩΝ 
“ “- ᾿ ᾽ Ὰ “ 

Φοίβου προφῆτις, μητέρ᾽ ὡς νομίζομεν. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

Ξ ᾿] ’ 

εἰς δ᾽ ἄνδρ᾽ ἀφίκου τίνα τροφὴν κεκτημένος ; 
ΙΩΝ 

’ ᾿ νὰ ς ΄ Ἄς δ Ἃ ἤ ψ', “ἢ 

βωμοί μ' ἔφερβον οὑπιὼν τ᾽ ἀεὶ ξένος. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

7 ΄ δ, ..ῷ “ ,ὔ ϑ' 323 4 ΝΜ ΐ 

τάλαινά σ᾽ ἡ τεκοῦσα" τίς ποτ᾽ ἦν ἄρα; 
ΙΩΝ 

3 , , Ν 5 ΄ » 

ἀδίκημά του γυναικὸς ἐγενόμην ἴσως. 
: ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ : 

5», Ἁ , 3 Ν »“ ΄ Ἷ 

ἔχεις δὲ βίοτον ; εὖ γὰρ ἤσκησαι πέπλοις. 
ΙΩΝ 

τοῖς τοῦ θεοῦ κοσμούμεθ'., ᾧ δουλεύομεν. 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
»ΟΣ 3 » » 2 “ , οὐδ᾽ ἧξας εἰς ἔρευναν ἐξευρεῖν γονάς ; 

ΙΩΝ 
Μ Ν 3 “ ᾿ ΄ ΄ὔ 

ἔχω γὰρ οὐδέν, ὦ γύναι, τεκμήριον. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

φεῦ" 
380 πέπονθέ τις σῇ μητρὶ ταὔτ᾽ ἄλλη γυνή. 

ΙΩΝ 
’ 

τίς; εἰ πόνου μοι ξυλλάβοι, χαίροιμεν ἄν. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

- Ιέ “ον 

ἧς εἵνεκ᾽ ἦλθον δεῦρο πρὶν πόσιν μολεῖν. 
ΙΩΝ 

“νμΨ , Ι͂ 3." ς ᾿4 Ἧ ΄ 

ποῖον τι χρηζουσ᾽; ὡς ὑπουργήσω, γύναι. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

μάντευμα κρυπτὸν δεομένη Φοίβου μαθεῖν. 
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ΙΟΝ 

σΒβΕῦΒΑ 
ῆο, οἰ] οὗ βουγονν ὃ 1 πᾶ τὴν νου ἰπ Πα 820 

ΙΟΝ 
ναβ ῬΠοο)β᾽ ΡΥἰθβῦθββ : ΠΘῚ 1 σουπῦ ΤΥ τη οὐ Π6Γ. 

σβΕῦβα 
Ηον πυγίαγεα Παβὺ ποι σοπηδ ἴο τη 5 δϑίαϊεν 

ΙΟΝ 
ΤἼς αἰΐατβ ἔξα τὴηθ : δδοῇ οἤδποα βίγδηρει σάνα. 

σΒΕῦΒΑ 
οε 15 Τῃγ τηοῦμοῦ ἢ ΑἸ, απ ψῆὴο ννὰβ 56} 

ΙΟΝ 
Ι τὴ γεοοσα Βδρὶν οὗ ἃ νγοιηδη᾽ 5 Ψ,ΟΠ ΚΡ. 

σΒΕῦΒΑ 
Απα Βαβὺ ποι ννθα] ἢ ἢ- -ἴου το ἢ ἰ5 {Πῖπε αἰείγα. 

ΙΟΝ 
ΟΣ Ηΐπι ἰ5 ταϊπα δἀογπίηνσ, ὑγῃουη 1 βεῖνα. 

σΒΕῦΒΑ 
Βαξ οα ἐμπῪ Οἰγι μ᾿ 5 ἔγαοκ Παϑῦ ὑπο πανεὺ ργεββεᾶῦ 

ΙΟΝ 
ΑὮ, ἰαᾶάγ, οἴὰαβ πεγειπῖο ἢᾶνα 1 ΠΟΠ6. 

ΟΒΕῦΒΑ 
(ϑὲρλ5.) ὙΠατοθ πα νγὰβ δνῈπ 85 [ΠΥ τηοέπεῦ 
ΤΟ ΠρΡΘα, 330 

ΙΟΝ 
ηο ὃ--νοῦ]α 586 5ῆδγε τὴῦ Ὀυγάεη, σ]δα νγεσε 1. 

σΒΕῦΒΑ 
ΕῸΥ ΠΕΙ 58Κ6 σδπηθ 1, 116 ἀεἸδυϑ τὴν Ἰοσγά. 

ΙΟΝ 
Απᾶ ψῇηδῦ ἴπγ αυεδῦ [Δἀν, πιῖπα ΠΕΡ ἰ5 ἐπίπα. 

σΒΕῦΒΑ 
Ογανίηρ ἃ βεογεῦ οὐδ] οἵ Ρῃοεθαβ. 
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ΙΩΝ 

ΙΩΝ 
λέγοις ἄν' ἡμεῖς τἄλλα προξενήσομεν. 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
᾿ »“". ᾽ ,ὔ 

ἄκουε δὴ τὸν μῦθον: ἀλλ᾽ αἰδούμεθα. 
ΙΩ͂Ν 

᾿" Ψ Ἃ ᾽ ͵ » Χ ς ῇ 

οὔ τἄρα πράξεις οὐδέν: ἀργὸς ἡ θεός. 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
- ’ 7 , “- 

Φοίβῳ μιγῆναί φησί τις φίλων ἐμῶν. 

ΙΩΝ 
Φοίβῳ γυνὴ γεγῶσα; μὴ λέγ᾽, ὦ ξένη. 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
Ν -“" ’ὕ Φ᾽ Ἃ Ὁ “Ὁ Υ, ἐ 

καὶ παῖδά γ᾽ ἔτεκε τῷ θεῷ λάθρᾳ πατρός. 
ΙΩΝ 

᾽ »Μ » Ν ) ’ ᾽ »ἤ 

οὐκ ἔστιν' ἀνδρὸς ἀδικίαν αἰσχύνεται. 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
οὔ φησιν αὐτή" καὶ πέπονθεν ἀθλια. 

ΙΩΝ 
4 “- Δ ᾽ }] - ͵ὔ 

τί χρῆμα δράσασ᾽, εἰ θεῷ συνεζύγη; 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
Ν “ΩΣ ἃ » , ΄ 4 

τὸν παῖδ᾽ ὃν ἔτεκεν ἐξέθηκε δωμάτων. 

ΙΩ͂Ν 
« δὲ» Ν “Ὁ ] ᾽ [ς ’ὔ 

ὁ δ᾽ ἐκτεθεὶς παῖς ποῦ ᾽στιν; εἰσορᾷ φάος; 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

᾽ ὡς ἡ ᾽ Ἷ ω ΝΝ γ, 

οὐκ οἷδεν οὐδείς. ταῦτα καὶ μαντεύομαι. 

ΙΩΝ 
,7 , 

εἰ δ᾽ οὐκέτ᾽ ἔστι, τίνι τρόπῳ διεφθάρη; 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
“)Ἅ Ν Λ) - 

θῆρας σφε τὸν δύστηνον ἐλπίζει κτανεῖν. 

ΙΩΝ 
ποίῳ τόδ᾽ ἔγνω χρωμένη τεκμηρίῳ; 



ΙΟΝ 

ΙΟΝ 
Ξϑρϑακ ἰξ : τ βε]  ψν } απἀογέακα ἔον {Π 66. 

σΠΕῦΒΑ 
Ηδὰγ ἴπεπ {Π6 βἴουυ :---θὖ 5] τη δα πὶ Ϊ. 

ΙΟΝ 
ΘΠΔΠ16 5Π4}} ποὺ 6]ρ ἴῃ γ βἰγαϊῃ,-- -ὰα ἀθεα]685 ἀοαά 685. 

σΒΕῦΒΑ 
5116 5! }}---τὴν ἐγ 6 πα---[Παὺ ῬΠΟΟ)5 Πυτ }] εα ΠΟΥ. 

ΙΟΝ 
ΡΒοεΡαΒ8 !---ἃ οηδη ἢ ϑγδη ΡΟ , 580 ποῖ 50. 

ΘΒΕῦΒΑ 
5}6 θᾶγα ὑῃε Οοά᾿ 5 οἢ 1], ἀπα Ποὺ β'γε Κπενν πδυρῃῖ. 340 

ΙΟΝ 
Ν νου !--ἃ Π8ΔΠ᾿5 ΟΥἽΤ]6 {Πϊ5, ἀπ Πθ 5 {Π6 5Π Δ 16. 

ΟΒΕῦΒΑ 
ο !-- -ευβ6] } βαῖΐῃ. 8516 Πδ}} κυἤεγεα συϊεῖς ἩΙΣ, 

ΙΟΝ 
Βυῖενοα ἢ [ὉΥ νυν αὺ ἴῃ υάδο ἀμαε γτρ θγ146 οἵ 

ἤδάνθῃ ἢ 
ΘΒΕῦΒΑ 

ΤἼηΘ 50η 586 "ᾶῖδ 5ῃη6 οαϑδὺ ἔογ ἢ ἔγομχ ΠΟΙ 415. 

ΙΟΝ 
ΏΕΓΕ 15 μευ οαϑίτ-ουῦ ΟΠ] οϊἢ Πα 866 Ἰρῃς} 

σΒΕῦΒΑ 
Νοηθ Κῆονγ5. ΕῸΥ ὑ{π|5 1 566 κ {Π6 οὐδοῖΐθ. 

ΙΟΝ 
Βαυΐ, 1 Πα θῈ πὸ τῆοσε, ἴον ρευϑῃεα Πεὴ 

σΒΕῦΒΑ 
νη "εαβίβ, 5Π6 ἔγον βῖ!), 5ενν ἔῃ Πᾶρ]685 ἘΆΒΕ. 

ΙΟΝ 
Απαᾶ Ὀγ ν»ῆδὺ ἴοκεη πεν 5ἢε ἰῃϊς μαᾶ Ὀξεῃ 
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ΙΩΝ 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
“ Χ ᾽ 

ἐλθοῦσ᾽ ἵν᾿ αὐτὸν ἐξέθησ᾽, οὐχ ηὗρ᾽ ἔτι. 
ΙΩΝ 

Χ “ [᾿ 

ἣν δὲ σταλαγμὸς ἐν στίβῳ τις αἵματος ; 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

οὔ φησι: καίτοι πόλλ᾽ ἐπεστράφη “τέδον. 
ΙΩΝ 

Ἁ ’ “Ὁ Ἀ , 

χρόνος δὲ τίς τῷ παιδὶ διαπεπραγμένῳ; 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

ἈΝ ᾽ Ν Ψ " 3 ΦΥΝ ᾿ᾧ 

σοὶ ταὐτὸν ἥβης, εἴπερ ἣν, εἶχ᾽ ἂν μέτρον. 
ΙΩΝ 

" δροὰ 3... 3 Ὁ : 

οὔκουν ἐτ ἄλλον ὕστέρον τικτέι Ὑονον ; 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

κ΄" ς Ι͂ ΄-΄"Ζὦλ 

ἀδικεῖ νιν ὁ θεός" οὐ τεκοῦσα δ᾽ ἀθλία. 
ΙΩΝ 

τί δ᾽, εἰ λάθρᾳ νιν Φοῖβος ἐκτρέφει λαβών; 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

Ἀ Ν , ᾿ ,ὔ - ΄ τὰ κοινὰ χαίρων οὐ δίκαια δρᾷ μόνος. 
ΙΩΝ 

Ψὕ Ν ς ἣν ᾽ - Ζ οἴμοι: προσῳδὸς ἡ τύχη τὠμῷ πάθει. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

Χ » ΑΒ 9 9 αι δὲν , -“3ἅμ 

καὶ σ᾽, ὦ ξέν᾽, οἶμαι μητέρ᾽ ἀθλίαν ποθεῖν. 

ΙΩ͂Ν 
Ν ΄ Φὶ73 ᾽ “4 Ι͂ 3: ἘΔ’ 3 ἘΣ ΄ 

καὶ μή γ᾽ ἐπ᾽ οἶκτόν μ᾽ ἔξαγ᾽ οὗ ᾽λελήσμεθα. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

“" 7 ᾽ Φ ᾽ 3 “ ᾿ 

σιγῶ: πέραινε δ᾽ ὧν σ᾽ ἀνιστορῶ πέρι. 
ΙΩΝ 

. ᾽ φ ἃ [ον , ͵ὔ ’ 

οἶσθ᾽ οὖν ὃ κάμνει τοῦ λογου μάλιστά σοι; 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

’ ᾿] }] }] ἢ “Ὁ [4 “ 

τί δ᾽ οὐκ ἐκείνῃ τῇ ταλαιπώρῳ νοσεῖ; 
; ΙΩΝ 

΄“ὦ «ς ΠΥ “ 

πῶς ὁ θεὸς ὃ λαθεῖν βούλεται μαντεύσεται ; 



ΙΟΝ 

σΠΕῦβΑ 
Θῃ6 οϑὴδ ψΠΘγῈ 586 Παᾶ ᾿Ἰεἴς Πΐπη, ἀπα ἔοα πα ποῦ. 

ΙΟΝ 
Απά Ὀ]οοά-ρσοιυίθ-τννεσα ὑπ ε γα Δ ΠΥ οἢ πε ἔγδοκ ἢ 

σΒΕῦΒΑ 
Ναν, βδῖ ἢ 586 : γεῦ 5:6 ἰγανεῦβεά ον {πῸ στουπά, 

ΙΟΝ 
Ηονν Ἰοῃρ ἴδια τἰπηα βἰπος ἐ}}}5 ἢ] ̓ 5 τα κίη -οὔ ἡ 

ΟΒΕῦΒΑ 
Γἰνίηρ, Πα δά δά {πε ππδάβαγα οὗ ἴῃ γε 808, 

ΙΟΝ 
Απά Παῖῃ 5ῃς θοῦπα πὸ οἥδβριϊπηρ αἴξευ {15} 

σΒΕῦΒΑ 
5611 τ{Π6 Οοα ψτοηρδ ΠεῚ : ΟΠ] 4655 συ 15 ΠΕΥ8. 

ΙΟΝ 
ὙΠ δὺ 1 ἴῃ βεογεῦ ῬΠοαθυβ ἐοβίθγείῃ Ὠΐπα ἢ 

σΒΕῦΒΑ 
πη] 5ὑ!----ἀΙοπα ἴο Ἔπ]οῦ νν ᾶῦ ΠῈ 5ῃου]ά 5878. 

ΙΟΝ 
ΑἩ τὴ ἘΠΕῚ Ποϑαγ-ϑ τίη ρσβ ἀγα αἰϊαπαα ἴο πηΐηα ! 

σπΕῦβΑ 
Εον ἴπεθ γεᾶγηβ βοιὴδ 584 τποΐμεῦ ἴοο, ἰ ψεεῃ. 

ΙΟΝ 
Δ], νγακα ποὺ ἔποιι τηῖπε Πα] -ογροΐζεη ρουϊεῖ, 

ΘΒΕῦΒΑ 
Ι τὴ ἀυτ : πεγεοῦ 1 χαεβίϊομ {Π66, 54 Ὁ ΟΠ. 

ΙΟΝ 
ϑεαϑῦ που ΠΕΓα 1165 ἐμ 6 γε α ΚΠ 655 οὗ ἢν ρμ]εαῦ 

ΘΒΕῦΒΑ 
ΑἸ, Παρ] εβ5 οπμθ, ψγν ΠΕ] 15 58Π6 ποῖ νγεαὶς ! 

ΙΟΝ 
Ηον 5ῃοι]ὰ ἐπε αοά τενεϑὰὶ ἐπαὺ μὲ ψου]Ἱᾶά πἰάδὺ 
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ΙΩΝ 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
εἴπερ καθίζει τρίποδα κοινὸν ᾿λλάδος. 

ΙΩΝ 
᾽ 7 Ν - Ἄχ ῇ ῇ, 

αἰσχύνεται τὸ πρᾶγμα" μὴ ᾿ξέλεγχέ νιν. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

ΕΣ ΄ ΄ 3. χα “ [ρῚ ΄ 

ἀλγύνεται δέ γ᾽ ἡ παθοῦσα τῇ τύχῃ. 
ΙΩΝ 

᾽ Μ [χὰ , ῇ οὐκ ἔστιν ὅστις σοι προφητεύσει τάδε. 
370 ἐν τοῖς γὰρ αὑτοῦ δώμασιν κακὸς φανεὶς 

Φοῖβος δικαίως τὸν θεμιστεύοντά σοι 
δράσειεν ἄν τι πῆμ᾽: ἀπαλλάσσου, γύναι" 
τῷ γὰρ θεῷ τἀναντί οὐ μαντευτέον. 
εἰς γὰρ τοσοῦτον ἀμαθίας ἔλθοιμεν ἄν, 
εἰ τοὺς θεοὺς ἄκοντας ἐκπονήσομεν 
φράζειν ἃ μὴ θέλουσιν ἢ προβωμίοις 
σφαγαῖσι μήλων ἢ δι οἰωνῶν πτεροῖς. 
ἃν γὰρ βίᾳ σπεύδωμεν ἀ ἀκόντων θεῶν, 
ἀνόνητα 1 κεκτήμεσθα τἀγάθ᾽, ὦ γύναι" 

4380 ἃ δ᾽ ἂν διδῶσ᾽ ἑκόντες, ὠφελούμεθα. 

ΧΟΡΟΣ 
πολλαί γε πολλοῖς εἰσι συμφοραὶ βροτῶν, 
μορφαὶ δὲ διαφέρουσιν. ἕν δ᾽ ἂν εὐτυχὲς 
μόλις ποτ᾽ ἐξεύροι τις ἀνθρώπων βίῳ. 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
ὦ Φοῖβε, κἀκεῖ κἀνθάδ᾽ οὐ δίκαιος εἶ 
εἰς τὴν ἀποῦσαν, ἧς πάρεισιν οἱ λόγοι. 
σὺ δ᾽ οὔτ᾽ ἔσωσας τὸν σὸν ὃν σῶσαί σ᾽ ἐχρῆν, 
οὔθ᾽ ἱστορούσῃ “μητρὶ μάντις ὧν ἐρεῖς, 
ὡς εἰ μὲν οὐκέτ᾽ ἔστιν, ὀγκωθῇ τάφῳ, 
εἰ δ᾽ ἔστιν, ἔλθῃ μητρὸς εἰς ὄψιν ποτέ. 

1 ΒΌΘΡΗΘΠΒ: ἴογ ΜΝ. ἄκοντα. 

40 



ΙΟΝ 

σπεῦβα 

Ηον ποῖ ;ἢ---ἰς ἰ5 1ῃ6 παίϊοπ᾽ 5 οὐδοῖὶθ. 

ΙΟΝ 
Ηἰ5 5ῆαιηα {πῸ ἀεεὰᾶ 15. Ουεβιϊοπ ποῖ οὗ Πἴτη. 

σπΕῦβα 
Ο γεα, ἔπ βυευου ἰπ ΠΟΓ Ἰοῦ τηᾶν ρμἷπε ! 

ΙΟΝ 
Τ ΠΟΘ᾽ 5 ΠΟΠ6 Ψν1}}} ἀϑκ ἴπῸ Οοά οὗ {5 ἔου ἐπε. 
Εν, ἰπ Πἰὶβ οὐνὴ ἢ4}15 νγνεῦα ἢδ ν]]}αΐη ρτγονοά, 370 
νεηρεάποα οἡ ΐπλ γι Π0 Ὀτουρῦ ὑπΠε6 ὑπαΐ ΓΈβροη568 
νοι] ῬΠΟοεθι5 15 }]}}γ γαῖ. ΑὮἢ ᾿Ιδάγ, σο: 
γε τεῦ ποῦ 566 Κ ἢἰ5β βῃσίπα ἴο ἤοιυΐ {πε Οοα. 
ΕῸΓ Ίο, νηὶ πεῖρῃϊ οὗ [ὉΠ] Υ 5ῃου]α ννε γσεδοὴ 
ΠῚ ἴῃ ἔπε Οοαϑ᾽ ἀδβριϊα ννα νυγεδὺ {πεῖν Ψ1]], 
Βγυ 5δουῆος οὗ 5ῆεερ οἢ αἰΐδυβ, οὐ 
ΒΥ ἢϊσῃὶ οὗ Ὀἱτά5, ἴο 61} νυν δῦ ἔπεν ψου]ά νε]]. 
Οου]ὰ νε οἵ ἴογεςε νυυϊηρ δυρῆϊ ἔτοτη (ὐοαβ {Ὁ}] Ἰοίῃ, 
Ργοβί]εβ5 Ὀ] εβϑίηρσθ, ἰδᾶν, 5Βῃου]α να συδ8ρ ; 
Βυὺ ν»ῆδὺ ἔμεν σῖνε ἔγεε- 116 α ἀγα θοοΠ5 ἱπάεεά. 380 

σΗΟαῦΒ 
Βίγδηρα ΟΠ ΠΟ65 ΤΩΔΠΥ͂ ΟΠ ΤΩΔΠΥ͂ τηογία]5 [8]], 
Απά τηδηϊξο!α πεῖν ἔοστηβ. Ὗε βοᾶγοα 5}4}} ἢπα 
Ομα ΒΔΡΡΥ ἰοὺ ἰπ 41} ἐπε 11ξπ6 οὗ τηεῃ. 

ΘΒΕῦΒΑ 
Ο ΡΒοεθυς, ἔπεσε δπᾶ ἢεσα ὑπ]υβὺ τὸ ἔποὰ 
πῖἴο πε ἀρβεηΐ οπμα υγῇοβε ρὶεὰ 185 6 υα. 
ΤΠ 5Ππουϊάβῃ ἢᾶνε βανεα {πίπε ον, γεῖ αἰαὶ ποῖ 

βᾶνε; 
ΝοΥ Ππεεάβ {πε ὅδεοσ ὑΠ6 τοῦ ετ᾿5 απδϑυϊοηΐηρ, 
ΤΠδὺ, 1 Πεὺ θᾶθ6 ᾿νε ποῖ, 5. ΤΟ Π}} τηδῪ Τἶβ68, 
Οὐ, ἱξ πε ᾿νε, ταῦ 5Π6 πᾶν 566 ἢΪ5 ἔδοαδ. 
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ΙΩΝ 

ἄλλ᾽ οὖν, ἐᾶν γὰρ χρὴ τάδ᾽, εἰ πρὸς τοῦ θεοῦ 
κωλνόμεσθα μὴ μαθεῖν ἃ ἃ βούλομαι. 
ἀλλ᾽, ὦ ξέν᾽, εἰσορῶ γὰρ εὐγενῆ πόσιν 
Ξοῦθον πέλας δὴ τόνδε, τὰς Τροφωνίου 
λιπόντα θαλάμας, τοὺς λελεγμένους λόγους 
σίγα πρὸς ἄνδρα, μή τιν᾽ αἰσχύνην λάβω 
διακονοῦσα κρυπτά, καὶ προβῇ λόγος 
οὐχ ἧπερ ἡμεῖς αὐτὸν ἐξειλίσσομεν. 
τὰ γὰρ γυναικῶν δυσχερῆ πρὸς ἄρσενας, 
κἀν ταῖς κακαῖσιν ἁγαθαὶ μεμιγμέναι 
μισούμεθ᾽" οὕτω δυστυχεῖς πεφύκαμεν. 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ 
πρῶτον μὲν ὁ θεὸς τῶν ἐμῶν προσφθεγμάτων 
λαβὼν ἀπαρχὰς χαιρέτω, σύ τ᾽, ὦ γύναι. 
μῶν χρόνιος ἐλθών σ᾽ ἐξέπλη ξ᾽ ὀρρωδίᾳ 5 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
οὐδέν γ᾽. ἀφίκου δ᾽ εἰς μέριμναν. ἀλλά μοι 
λέξον, τί θέσπισμ᾽ ἐκ “Τροφωνίου φέρεις, 
παίδων ὅπως νῷν σπέρμα συγκραθήσεται ; 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ 

οὐκ ἠξίωσε τοῦ θεοῦ προλαμβάνειν 
“ » ᾽ 5 3 » » ΄, μαντεύμαθ᾽. ἕν δ᾽ οὖν εἶπεν" οὐκ ἄπαιδά με 

πρὸς οἶκον ἥξειν οὐδὲ σ᾽ ἐκ χρηστηρίων. 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
4 , , Ξ ὅν ἀν 
ὦ ποτνία Φοίβου μῆτερ, εἰ γὰρ αἰσίως 
ἔλθοιμεν, ἅ τε νῷν συμβόλαια πρόσθεν ἦν 
ἐς παῖδα τὸν σόν, μεταπέσοι βελτίονα. 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ 
ἔσται τάδ᾽: ἀλλὰ τίς προφητεύει θεοῦ ; 

1 ἜρΙβῖο : ἴογ Μ55. ἀλλ᾽ ἐᾶν χρὴ. 



ΙΟΝ 

Υεῖ τηυϑβὺ 1 ᾿εῦ {Π15 "Ὲ, 1 Ὀγ ἴπ6 αοά 
ἅτ θαγγεα ἔγοτη ἰδαγπίηρ ἔΠαῦ νυ οὶ 1 ἀεδβῖγα. 
Βαυΐ, 5ὑγδῃ »,. Γ,-- Ὁ 1 566 τὴν ΡΥ ποοὶν Ἰογά, 
Χυΐπ5, αηϊρσὴ 8 γοπάθυ, Ψν η0 Πδῖῃ Ἰεἴς 
ΤτορΠοπίιβ᾽ ογυρῦ,---οὔ {Π18 ὑπαῦ ννεὲ πᾶνε βδϊὰ 
ΞΡεδκ ἴο την Ἰἰογὰ πδυρῃῦ, ἰεβὲ 1 σεῖ τὴη6 5ῆδιηβ 
ΕῸΓ Παπα]ίηρ βεογεῖβ, ἀπ ἴΠε ἴα]ς [4}} ουὐ 
Νοῦ Αἴἴδυ ΟἿΣ ἀηγανο!]ἶηρσ ὑμαγθοῦ. 
ΕῸΥ νου ̓ 5 ἰοῦ 5 Του ῃίηρσ τηθὴ 18 Πατὰ ; 
ΑΠάα, 5ἴπος {Π6 σοοά ὔὲ τ ὑΠ6 Ὀδα σοπἤιβεά, 
Ηδεἰεά ννε δῖ :---]-οἴδυγεα να δύε ἔγογῃ υἱγίῃ. 

Ἐπίεον χυτηῦυϑ. 
χυτηῦβ 

ΕἸγβῦ, ἴο ἐπε οὐ {πε ἤγβυίταϊ5 οὗ τὴν στγεοίίηρ : 
ΑἸ] Π41] ἴο ἢΐπι, ἀηὰ ἢδ1]} ἴο ὑπε8, τὴν ν»]ΐε. 
Ηδῖῃ τὴν ἰαϊε-ἰη σοσίηνσ ἐγ 116α Ππ6α Ὁ αἰδτηᾶν ἢ 

σΕ ΕΌΒΑ 

ΝΥ, ᾿[ἰϊ5 θαῦ οαγα ὑπαὶ τηεεῖβ ἴη66. 7ΤῈ]]} ἴο τὴη8 
Ὑγμαῖ δῆβννεῦ ἰοπὶ ΤΥΟΡΠοηίι5 Ὀγ]ηρσαβῦ ὕπου, 
Ηονν νὰ 514}} ἢανε Ἰοϊπῦ ἰβϑαβ, που 8πὰ 1 ἢ 

ΧΌΤΗΌΒ 

Ηδε ἴοοκ ποῖ οἢ Πίπῃ ἰο ἔογεϑία!! {πῸ6 ννοτὰ 
ΟΥ̓ ΡΒοεριυβ. ΠῚ Πα 5δια-- Ποὺ μου ποῦ] 
ΟὨ1]α1655 5Π4}} ννεπα Ποπηα ἴγομῃ ἐπε οὔδοῖθ. 

σΕΕῦβϑα 

Θυεεη, ῬΠΟΟθΡιιβ᾽ τηοΐῃευ, σταπὺ ΟὐἿ Ποιη6- Γε ΤΠ 
ῬγΟΒΡΟΓΟΙΒ : 411} οὐσγ ἀδα]πρβ Πεγεϊοΐογα 
Τουὺομίηρσ ἔῃ γ 50η, ἴο Πδρρίδὺ ἰββδαβ [4}}! 

χυτηῦβ 
ΤῊΪ5 5841} θεὲ. ὙΠηο 15. ΗΙἴ5 ἱπιεγργεῖεγὴ 
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ΙΩΝ 

ΙΩΝ 
ἡμεῖς τά γ᾽ ἔξω, τῶν ἔσω δ᾽ ἄλλοις μέλει, 
οἱ πλησίον θάσσουσι τρίποδος, ὦ ξένε, 
Δελφῶν ἀριστῆς, οὗς ἐκλήρωσεν πάλος. 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ 

καλῶς" ἔχω δὴ πάνθ᾽ ὅσων ἐχρήξομεν. 
στείχοιμ᾽ ἂν εἴσω" καὶ γάρ, ὡς ἐγὼ κλύω, 
χρηστήριον πέπτωκε τοῖς ἐπήλυσι 

420 κοιίινον 100 ναοῦ" βούλομαι δ᾽ ἐν ἡμέρᾳ 

τῇδ᾽, αἰσία γάρ, θεοῦ ̓ λαβεῖν μαντεύματα. 
σὺ δ᾽ ἀμφὶ βωμούς, ὦ γύναι, δαφνηφόρους 
λαβοῦσα κλῶνας, εὐτέκνους εὔχου θεοῖς 

΄ χε; - τ 2 ΄ Ἷ 

χρησμούς μ᾽ ἐνεγκεῖν ἐξ ᾿Απόλλωνος δόμων. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

ἔσται τάδ᾽, ἔσται. Λοξίας δ᾽ ἐὰν θέλῃ 
νῖν ἀλλὰ τὰς πρὶν ἀναλαβεῖν ἁμαρτίας, 
ἅπας μὲν οὐ γένοιτ᾽ ἂν εἰς ἡμᾶς φίλος, 
ὅσον δὲ χρήζει, θεὸς γάρ ἐστι, δέξομαι. 

ΙΩΝ 
τί ποτε λόγοισιν ἡ ξένη πρὸς τὸν θεὸν 

430 κρυπτοῖσιν ἀεὶ λοιδοροῦσ' αἰνίσσεται, 
ἤτοι φιλοῦσά "ἢ ἧς ὑπερμαντεύεται, 
ἢ καί τι συγῶσ᾽ ὧν σιωπᾶσθαι χρεών ; 
ἀτὰρ θυγατρὸς τῆς ̓ Βρεχθέως τί μοι 
μέλει ; ; προσήκει εἶ οὐδέν. ἀλλὰ χρυσέαις 
πρόχοισιν ἐλθὼν εἰς ἀπορραντήρια 
δρόσον καθήσω. νουθετητέος δέ μοι 
Φοῖβος, τί πάσχει" παρθένους βίᾳ γαμῶν 
προδίδωσι, παῖδας ἐκτεκνούμενος λάθρᾳ 
θνήσκοντας ἀμελεῖ. μὴ σύ γ᾽" ἀλλ᾽ ἐπεὶ κρατεῖς, 

440 ἀρετὰς δίωκε. καὶ γὰρ ὅστις ἂν βροτῶν 
κακὸς πεφύκῃ, ζημιοῦσιν οἱ θεοί. 
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ΙΟΝ 

ΙΟΝ 
 Πουΐ, ΙΓ; οὔ ε β ἔου {πῸ {πίη ρβ νυ ἱ ἘΠ π, 
δίγδη ρου, ν᾿ ἰοἢ πίρῇ ἀπο τῃς ὑτροά εἰ, 
ΤΗΣ Πε]ρῃΐδη Ἰογά5, ἴῃ οὐάθυ οὗ {πεῖν Ἰοῦ, 

χΧύτΗῦ8 
"ΓΙ. ψε}} : πονῦ Κπονν [ 4}} 1 βοιισῃὺ ἴἰο Κιονν. 
Ι νν1}} Ρ855 ἰπ ; ἔου, ἂἃ5 1 ἤθαγ ἰὺ το], ᾿ 
Βείοτε {π6 ἴδιῃρ!α παῖ θδβδη 5]αἰπ ἔῸΓ βίγδη σε ϑ 
Α ρεποῦδὶ νἱοϊίμη. [νου ]α ἔαϊη ῃ 5 ἀδγ.--- 
ΤῊΙ5 ἀν ἔαἰτ- πη παά--- σαΐη {Π6 ΟΟα᾽ 5 ΓΈΒΡρΟ 56. 
Του ἴο πε Ὀαγ-ογοννπεα δἰἕαγβ θεᾶσ ἴῃς ὈΟῸἢ}5, 
ΜγΥ νἱΐδβ, ἀπά ργὰν {πε (οαϑβ ἐπαῦ 1 τηᾶν νυν ἱῃ 
Ῥγογηΐβα οὗ ἔδυ" 50η5 ἔτοτη Αρο ]ο᾽ 5 ἔδπε. 

σΠΕῦΒΑ 
Υεα, [ἢ]5 5}14}] Ὀδ. [Εχὶὶ χυτηῦθβ ἰο ἵππον Τ᾽ οηιρίο. 

[{ Ἰιοχίαϑ οοπβεηΐ 
Νον δὲ {πε Ἰαβῦ ἴο δἴοπε ἔῸσ οἱάεπ ὑσοηρϑ, 
Νοῦ νου νν1}1] Πα βίηουν Πἰτηβ6] τὴν ἔπ επή, 
Υεῖ, βίπος με. 5 αοά, ναῖε ἐσ με σταηῖβ 1 ἰαϊκα. 

[χιι. 
ΙΟΝ 

ὙνῊγ ἀοίῃ {ῃϊ5 βῦγδη σου γὰ1} ροη {πε Οοά 
Ι͂ὴ τ 4165 οὗ ἀδὺκ βαγίηρβ Ἐν εΕΊΊ ΠΟ 16 ἢ 
ΕῸΓ ἴονε οὗ ΠεῈὺ ῸΓ ψ Ποῖὴ 5Π6 566 Κβ {Π6 βἢσϊπε ἢ 
Οὖὐ Κεερίηρ Ῥδοῖκ ἃ {ῃϊηρ 516 τημπϑὺ ποῦ βρεὰκὴ 
Υεῦ τ Εγεομύμειβ᾽ ἀδυρηξεῦ ννῃδῦ πᾶνε 1 
Το ἀοὐ 886 15 πδυρῃξΐ ἴο 6. Βαξ 1] ν1}] σὸ 
ὕ]πῖο {πΠ6 Ἰἰανεῖβ, στ ἐπε σο]άεπ ενγε 8 
Τὸ ΡουΓ ἴῃ ναϊεγτ-αννβ. Ὑ εἴ τηυβὲ 1 ρ]εδά 
ἢ ΡΉσει5-- -ῃδῖ 4115 ἢ ἢ Ηε ταν βῃείῃ 
Μαῖα, ἀπὰ ἔουβαϊκεϑβ ; θερείζειῃ θᾶθεβ8 Ὀγ βἰεξα ίῃ, 
Απά Πεβάβ ποῖ, που ρῇ ἔμεν αἴθ. [9ο ἴποὰ ποῖ 50 
Βεΐηρ βίτοηρ, θὲ τἱρῃΐζεουβ. ΕῸΣ ψ δῇ τἤδῃ βοδ᾽ Ἐσ 
Τταηβρταββεῖῃ, ἔπε Οοαβ νἱϑὶξ [15 ὁ Πΐπι. 
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ΙΩ͂Ν 

πῶς οὖν δίκαιον τοὺς νόμους ὑμᾶς βροτοῖς 
γράψαντας αὐτοὺς ἀνομίαν ὀφλισκάνειν ; : 
εἰ ὃ ἂν γὰρ ἔσται, τῷ λόγῳ δὲ χρήσομαι--- 
δίκας βιαίων δώσετ᾽ ἀνθ ὦποις γάμων, 
σὺ καὶ Ποσειδῶν Ζεύς θ ὃς οὐρανοῦ κρατεῖ, 
ναοὺς τίνοντες ἀδικίας κενώσετε. 
τὰς ἡδονὰς γὰρ τῆς προμηθίας πάρος 
σπεύδοντες ἀδικεῖτ᾽. οὐκέτ ̓ ἀνθρώπους κακοὺς 

450 λέγειν δίκαιον, εἰ τὰ τῶν θεῶν καλὰ 
’, ᾽ » Ν Ἁ ’ὔ Ψ 

μιμούμεθ᾽, ἀλλὰ τοὺς διδάσκοντας τάδε. 

ΧΟΡΟΣ 
ἮΝ ἈΝ » ὔ “- 

σὲ τὰν ὠδίνων λοχιᾶν στρ. 
ἀνειλείθυιαν, ἐμὰν 
3 ’ « ͵ 

Αθάναν ἱκετεύω, 
Προμηθεῖ Τιτᾶνι λοχευ- 
θεῖσαν κατ᾽ ἀκροτάτας 
κορυφὰς Διός, ὦ μάκαιρα Νίκα, 
μόλε Πύθιον οἶκον, ῖ 
Ὀ ,, , θ 2 

λύμπου χρυσέων θαλάμων : 
460 πταμένα πρὸς ἀγυιάς, 

Φοιβήιος ἔνθα γᾶς 
μεσσόμφαλος ἑστία 
παρὰ χορευομένῳ τρίποδι 
μαντεύματα κραΐνει, 
σὺ καὶ παῖς ἃ Λατογενής, 
δύο θεαὶ δύο παρθένοι, 
κασίγνηται σεμναὶ τοῦ Φοίβου. 
ἱκετεύσατε δ᾽, ὦ κόραι, 

Ν Ν 2 “ἢ 

τὸ παλαιὸν ᾿Ερεχθέως 
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ΙΟΝ 

Ηον ψεσα ἴὉ 150 {δ πὶ ὑπαῦ γε βΒῃου]α Ἂεπδοῖ 
ΕῸΥ ΤΏ6Π ἰανῦβ, πα γοῦγβαὶν 65 ΚΟΥ ἰϑνν] 6 55Π658 ἢ 
Εογν 1ἴ-ἰῦ σου]ά ποῦ Ρε, γεῖ ρῥαΐ 1{ 50--- 
Υς βῃου]ά ῥδὺ πηυϊοῦ ἴο πηθῃ ἔῸΓΣ ἰδνν]655 ᾿π58ἴ,} 
Του, ὑΠε 564-Κίηρ, ἀπ Ζεὺβ ἴῃς [οτὰ οἵ Ηεδνεμ, 
Ραγίπρ ἴῸΓ ψγοηρβ 5ῃου] ἃ τῆλε γοὺγ ἔειηρ] 65 νοϊά. 
ΕῸΓ, ἔο]]ονγὶπρ Ρ] αβαγα ραϑὲ 41} νυ βου 5 θουΠ65, 
Υς νγοσκ υητὶρσῃϊεουβπαβδβ. [π|05} ἰ γγετα 
Τὸ ο1}} τηδῃ νἱ]θ, ἔνε Ραΐ ᾿τηϊΐαΐα 450 
Ὑγηαὶ Οοαβ ἄξεμπ ροοᾶ :---ἰΠεῪ ἀγα ν|]6 ηο ἴξδοἢ ιι5 

1} 18. [πεἰ. 
σΗΟΗῦβ 

Μνυ Θυεεη, αὖ ψῃοβα Ὀἰγίῃ- 46 νγὰβ σίνεηῃ.͵ (ὁγ.) 
ΟΥ̓ ΊΠΕ [Δαν οὗ ΤΥανδι]-Ῥδηρ 

Νὸο ΒΕΙΡ, Πεϑγ, Ρ8]185, ΤΥ ῬΥΔΥΘΥ, 
ΏοΙα ἐππ ογόνῃ οὗ 4 (ὐοα᾽ 5 Πεδα ὕδγε 

Βγ Ῥειοιηδίμειυβ ἔΠ6 Τιΐδη τίν η 
Ὑ Ώεη πε αυρῆΐζεν οὗ Ζευβ ἔοσί ἢ βρύδηρ ; 

Οοπλε, Υἱοϊογγ- δε, ἴο ἔπε ἀνε] ]Ππσ 
Ῥγιΐδη, βρεεαϊπρ ἐγ νην 

Ετοῦ ΟἸγτηριιβ᾽ σΠδΙ ΒΕ 5 οὗ σο]ά 
Το {πΠπ εἰγεεῖβ ἐπαὺ της  ου ἀ᾽ 5 Ηβαγὺ ῃοϊΪἁ, 460 
Πετα ἔπε Ροάϊπηρβ οἵ Ῥῃοεθα5 δῖα ἴο]α,-- 

Υεδ, Ὀγουρσῃῦ ἴο ρΡ455 ἰπ {πΠ6 {ε] ]!ηνρ;,--- 
Αὐ {Π6 ἐτπὶροά ἐπαῦ ἀἄδῆσεθβ βησίηνσ. 

Ὀγανν πὶρῇ δὲ τηΐπα ἱπνοοδίϊοη, 
ΤΠοὺ 8δπα Ατὐΐεπηῖβ, ΥἼΓΡῚΠ5 ἔνγαῖη, 

ΡῬΠΟΕΡι5᾽5 βἰϑίθυβ αἀἰνίηθ, 
Ψοΐη γοῦν ᾿πξεγοαββίοηβ γ] ἢ ΤηΪΠ6, 
Τηδὺ ΕἘγεομευθ᾽ δηοϊεπῦ Π1π6 

1 ΤῊ ἢπθ ἴοῦ νἱοϊθμοθ ἴο ἃ υἱγρὶπ νγᾶ8, ὈΥ͂ ϑὅ0] 08 ἰαῦῦβ, 8 
Ὁπουξδπα ἀγϑο ΠΊ88. 
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ΙΩΝ 

γένος εὐτεκνίας χρονίου καθαροῖς 
μαντεύμασι κῦρσαι. 

ὑπερβαλλούσας γὰρ ἔχει ἀντ. 
θνατοῖς εὐδαιμονίας 
ἀκίνητον ἀφορμάν, 

» 

τέκνων οἷς ἂν καρποτρόφοι 
΄ » ΄ 

λάμπωσιν ἐν θαλάμοις 
παωτρίοισι νεάνιδες ἧβαι, 
διαδέκτορα πλοῦτον 
ὡς ἕξοντες ἐκ πατέρων 
ἑτέροις ἐπὶ τέκνοις. 
ἀλκά τε γὰρ ἐν κακοῖς 

, ᾽ ΕῚ 7 , 

σὺν τ εὐτυχίαις φίλον, 
δορί τε γᾷ πατρίᾳ φέρει 
σωτήριον αἴγλαν. 1 
ἐμοὶ μὲν πλούτου τε πάρος 

“- ᾽ 3 ΄ 

βασιλικῶν τ᾽ εἶεν θαλάμων 
τροφαὶ κήδειοι κεδνῶν γε τέκνων. 
τὸν ἄπαιδα δ᾽ ἀποστυγῶ 

’ ᾽ “- “ 

βίον, ᾧ τε δοκεῖ ψέγω" 
μετὰ δὲ κτεάνων μετρίων βιοτᾶς 
εὔπαιδος ἐχοίμαν. 

ὦ Πανὸς θακήματα καὶ ἐπῳδ. 
παραυλίζουσα πέτρα 
μυχώδεσι Μακραῖς, 
ἵνα χοροὺς στείβουσι ποδοῖν 
᾿Αγραύλου κόραι τρίγονοι 
στάδια χλοερὰ πρὸ Παλλάδος 

1 Ἰογνογάρφη : ἴον Δ155. ἀλκάν. 



ΙΟΝ 

ΤΉ γουρἢ ΠῸ Ἰίσηῦ οὗ ἃ οἰδαγ γενεϊατίοη 
Εαὶϊν οξρυίηρ αὖ ᾿ἰαϑῦ τηὰν αἰίαϊη. 

ΤΙΝ ἃ ὑγεαβϑισα ννΠ056 56 8]5 ἀΥ6 ὈΠΌΓΟΚΕΠ, 
"ΓΙ5 ἃ Ἰον [πα βιγρδβϑοῦ {Πς Ἰοῖ 

ΟΥ̓ τΠ6 τπδην, νγἤθη βία! υννατ πα [4] 
ΒΗ ΪΠη65 ἔαλϊν ἴῃ ἃ [τ μου 5. Π4]] 

ΤΗΘ Ργθβεποα οὗ 50η5, ἴο θεΐοκεη 
Α Ἰῖπε ἐπαῦ 58}.4}} ρϑυίβῃ ποῦ; 

5015, ἐπα, γν ἤθη ἀδαΐῃ Ὀγϊηρσείῃ βενεύδποο, 
5114}} τεοεῖνε ἴο ρᾷ85 οὴ ἴο ἐπεὶγ βεεά 

ΤῊΘ νγϑδ! ἢ ὑπΠαὺ {πεῖν σἰγαϑ παπᾶς Πο]ά : 
Υεα, Ὀγ ὑπεβ6 6 ΟἿσ βουτουνβ σΟΠβΟ]6ά, 
ΑΠπᾶ ἃ Ἰοὺ νι Ἰον παν Ἂπέο]ά, 

Απά {πΠεῚῚ 5ρϑαγ ἤδβϑῃθιῃ ἸΙσῃϊ οὗ ἀε]νεύαποα 
Ι͂η {Π6 Βουγ οὗ {πε ἔδυμου]δηά᾽ 5 πεαά. 

Δἢ, ἔα ἀῦονε σοϊάδη ὑγεαβιγα 
Οὖ {Πδη ρυποαὶν ἢ4}]5 4ο 1 ῥΡγαΐβα 

[δᾶγ ομ!]άγεη ἴο σου 5ῃ- -πηΐπα ον ! 
Μίπηα ΠΟΥΤΟΥ γε α Π1ξπ 41} Ιοπα: 
ο Ἰονοϑῖῃ Ὁ, ννῦ δίῃ Πα ποπο: 

Βυΐ σῖνε ἴο πη6 5 Ὀ5ἴδποα ἴῃ τη Ά 5.6, 
Απά οὨΠ]Πάγαη ἴο Ὀυ]ρ 6 Π τὴν ἀδγϑ ' 

Ο Παυπὶς οὗ Ραη᾿ 5 δρἰαΐηρ, (Εροαε) 
Ο 5επύϊπε] τοοκ ἀονη-ραζίηνσ 

Οη {πε [οηρ-ο]18Ἐ[ σαν 5 αἰτη- σ᾽ τητηθυίηνρ, 
ὝΒεγε, ν τ βμδάοννυ ἔεεῦ ἴῃ ἴῃς ἄδηςε 5οβε- 5] ἀϊηνρ, 
Αρτδυ] δ᾽ ἀδυρσῃζεῦβ γε α σὸ ρδοίηνσ 

Οεγ {Π6 ἰαννῃβ ὈΥ Αἰμεπδβ ἔδηε ἀδν-βῃϊτη- 
ΤΠ ησ 
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ΙΩΝ 

ναῶν, συρίγγων 
ὑπ᾽ αἰόλας ἰαχᾶς 
ὕμνων, ὅτ᾽ ἀναλίοις 
συρίξεις, ὦ Πάν, 
τοῖσι σοῖς ἐν ἄντροις, 
ἵνα τεκοῦσά τίς 
παρθένος, ὦ μελέα, βρέφος 
Φοίβῳ, πτανοῖς ἐξώρισε θοίναν 
θηρσί τε “φοινίαν δαῖτα, πικρῶν γάμων 
ὕβριν. οὔτ᾽ ἐπὶ κερκίσιν οὔτε λόγοις 
φάτιν ἄιον εὐτυχίας μετέχειν 
θεόθεν τέκνα θνατοῖς. 

ΙΩΝ 
πρόσπολοι γυναῖκες, αἱ τῶνδ᾽ ἀμφὶ ἄρηπ δος 

δόμων 
θυοδόκων φρούρημ᾽ ἔχουσαι δεσπότην φυλάσσετε, 
ἐκλέλοιπ᾽ ἤδη τὸν ἱερὸν τρίποδα καὶ χρηστήριον 
Ἐοῦθος, ἢ μίμνει κατ᾽ οἶκον ἱστορῶν ἀπαιδίαν ; 

ΧΟΡΟΣ 
9 Μ ᾽ φ ἐφδρρ.) »Μ “ ᾽ ς ᾿Α 

ἐν δόμοις ἔστ᾽, ὦ ἕέν" οὔπω δῶμ᾽ ὑπερβαίνει 
τόδε. 

ὡς δ᾽ ἐπ᾽ ἐξόδοισιν ὁ ὄντος τῶνδ᾽ ἀκούομεν πυλῶν 
δοῦπον, ἐξιόντα τ᾿ ἤδη δεσπότην ὁρᾶν πάρα. 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ 
φ ἐὰ ΩΕ] ς Ν » ἣ “ [4 , 7 
ὦ τέκνον, χαῖρ" ἡ γὰρ ἀρχὴ τοῦ λόγου πρέπουσά 

μοι. 
ΙΩ͂Ν 

χαίρομεν" σὺ δ᾽ εὖ φρόνει γε, καὶ δύ᾽ ὄντ᾽ εὖ 
πράξομεν. 
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ΙΟΝ 

Ι͂ῃ πποοη]ρηῦ, 1] 6 ὑρνναγὰ ἢοαῖβ 
Α νεἰγὰ βἔγαϊη σἰβὶηρ ἀπά ἐ]]Πηρ, 
1 νυν το συν - να οί ηρ ποῖε8, 

Ο Ρδηῃ, ἔγοτη ΠΥ ρίὶρεβ ὑπαῦ ἀγα σα]! ἕηρ 
Ουΐ οἵ [ῃγ 5.]655 στοῖὶβ "} 

ΑἮ, « πηδὶ ἀ-τπποῦμου {πουα τηοϑῦ νγοο- Οὐ] ΟῚ 
Ο(αϑὸ ΡΒΟΘΡθι5᾽ 5 ΟΠ] ἔῸΓ ἃ θΡαπαιεῖ σοτγ--- 

ΒιτζοῚ ουὔτγα θ᾽ 5 ἔγα τ !----ογ {Π6 Ὀἰγά5 ἴο θῈ ἴοσῃ 
Απα {Π6 Ρεαβῖβ. ΝΟΥ ἰπ γον η ΨγῈ Ὁ ΠΟΙ͂ ἰῃ 5ἴΟΥΥ 
Ενεν Πεασὰ 1 οὗ παρμίπεββ Ὀ] πὸ τὶ} [Π6 σοῦ 

Οἵ σοαϑ᾽ 5εεὰ νγοιηδη-Ο ΓΗ. 
ἔπιεν ἸῸΝ. 

ΙΟΝ 
Βονγευ-τηδί δ ηβ, γα ἡ ἢ ἢ Κααρίηρ ννΐοἢῃ {ῃ6 δ] ἕδγ- 

βίερβ θεβίάθ [Τουτἢ ἀρίᾶε, 
ΟΥ̓ τ1Π6 ἱποεηβε-οουβα ἔπε, νου πηδδίθυ᾽ 5 σομηΐηρ- 
54γ, Παΐῃ Χυΐῃυβ Ἰεἴς Ὺ {Π15 {πΠῸ ΠοΙγ ἰὑτπροᾶ δηά 

1} 5ῃγίπε, [“81141655 ᾿ἴπεὲ ὃ 
Οὐ νυ] Πΐη γεῖῦ Πρ υῖηρ᾽ 85..5 ΠῈ Τουοῃϊηρσ ἐπαΐ Ἰοπρ- 

σηοεῦβ 
Ι͂Ὶ {πε ἴδιηρὶα ἰ8 6, βίγαμραυ, ἰγεδαβ ποῖ γεῖ ἐμὲ 

ὑΠγ65ῃ }4-βἴοπα. 
[᾿5ῖ, ἃ βουπα «αὖ γοόοπάδυ ρουίδ]--[γοῦρσῃ ὑῃς ροτοῆ- 

ὙγΔΥ ρϑββείῃ οπ6 :-- [ἴῸΓ εγεβ ἴο 566. 
[.ο, εσα ποὺ Π6 οοτηθίῃ ἔογίῃ-- -ΟΌΓἿΓἨ τηδβίευ, ρ]δίη 

πίον χυτηῦβ : αἰξεπιρίς ἰο δηιῦταςσε ΤΟΝ. 
χύυτηῦβ Α 

Φογ ἴο ἐπεε, βοη !--αἰτεησ ργεϊυάθ [ῃϊβ ἰ5 οἵ τὴῪ 
ΒΡΕΘΟἢ ἴο {Πεα. 

ΙΟΝ 
ΨΥ 15 τηΐπα : αὶ ἔμου, οοπίτοὶ {πεε ; ἔπ ΓΕ σα ἔνναΐη 

ἴῃ ἈΔΡΡΥ͂ 6856. 

1 ΤῊΘ ἀδυρῃίογβ οὗ Αργδυ]ὰβ (οἴ. 11. 22.-24, 271- 4) Παυηΐοδά 
αἴῦον ἀθαΐῃ ὕῃ:6 Βοβθηθ οὗ ὑμϑὶγ βυιϊοῖάβ, 
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ΙΩΝ 

ἘΟΥΘῸΣ 
δὸς χερὸς φίλημά μοι σῖς σώματός τ᾽ ἀμφιπ- 

τυχάς. 
ΙΩΝ 

εὖ φρονεῖς μέν ; ἤ σ᾽ ἔμηνε θεοῦ τις, ὦ ἕένε, 

βλάβη; 
ΞΟΥ͂ΘΟΣ 

σωφρονῶ, τὰ φίλταθ᾽ εὑρὼν εἰ φιλεῖν ἐφίεμαι. 

ΙΩΝ 
- Ν ͵ Ν “ »“ Ὺ ΤῸ. παῦε: μὴ ψαύσας τὰ τοῦ θεοῦ στέμματα ῥήξῃς 
χερί. 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ 
ἅψομαι" κοὐ ῥυσιάζω, τἀμὰ δ᾽ εὑρίσκω φίλα. 

ΙΩ͂Ν 
οὐκ ἀπαλλάξει, πρὶν εἴσω τόξα πλευμόνων λαβεῖν ; 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ 
ς , Ν , “- ,ὔ Ἁ , 

ὡς τί δὴ φεύγεις με σαυτοῦ γνωρίσας τὰ φίλτατα; 

ΙΩ͂Ν 
᾽ “ “ , ΄ὔ Ν ’ 7] 

οὐ φιλῶ φρενοῦν ἀμούσους καὶ μεμηνότας ξένους. 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ 
κτεῖνε καὶ. πίμπρη" πατρὸς γάρ, ἢν κτάνῃς, ἔσει 

φονεύς. 
ΙΩΝ 

΄ΝὯΝ Γ Χ .͵ χε 29 ᾿ 3 7] ͵7 

ποῦ δέ μοι πατὴρ σύ; ταῦτ᾽ οὖν οὐ γέλως κλύειν 
ἐμοί ; 
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ΙΟΝ 

χυτηῦβ 
(εἴ τπὸ Κίβ5 τηἷπε μδηά, δηᾶ 1εὖ πὸ [ο] ἃ τ ν ἔοστη ἴῃ 

μη 6 ΘΠ Ὀγδςε ! 
ΙΟΝ 

Θίγδηρσεγ, μαϑδὺ ἴῃν νυ β ὃ-- ΟΥ̓ 18. ΠΥ τηϊπα αἰδίγδυρῃς 
ὈΥ βἴτοκε οἵ ἢεάνεηῦ 

χυτηῦβ 
ΕΙΣ τὰν τῖῦ ἰ5, 1 1 Ἰοπρ ἴο Κίβ5 την ᾿εβί- θεϊονεά 

τερίνϑη. 
ΙΟΝ 

Ηοἱ]ά--- Παμᾶ5 οὔ Ἵ---ἰῃε τε ρ]6- συ] δη 5 οὐ Α Ρο]]οὸ γεπὰ 
ποῦ μοι ! 

χυτηῦβ 
ΟἸαθρ ἔμες ψ}Π 1 }---πὸ τδη-ϑἴθα! ἢ θα 1 ἢπηά τὴν 

ἀδυ!πρ᾽ ΠΟΥ. 

ΙΟΝ (5ἑατίϊπρ δαοῖ, απαὶ Πιἰπισ πὶ αττουν ἰο ἠϊδ δο᾽). 
Ὁ ποῦ Πεηςα, ΟΥ̓ Εν ΕΓ που ταοαῖνα τὴν 5ῃδίς ἔην γἢ})5 

ΠῚ ἢ 
χυτηῦϑβ 

Υδεσγείογε ἀοϑβὶ ἔπου δε τὴς, γῆο Παβὺ ἰεαγπὺ ἴο Κποὺν 
ἴῃγ πεαγαβὺ Κίῃ ἢ 

ΙΟΝ 
Νυρῃῦ 1 ἰονε ἴο δαπηοπίβῃ 4] 16 Π5 τη Π6 716 55 δὰ 

56 η56-θευε . 
χυτηῦϑβ 

514γ---ἰπε πη ΌΤΙ ΤΩ6 :} ἔργ ἃ ἔδυ μετ᾽ 5 πεαγῦ [Πΐη6 υγονν 
51}8}} πᾶνε οἱ εξ. 

' ΙΟΝ 
ΤΠου τὴν ἔαιμεν ἢ [5 ποὺ {Π15 ἃ ἰδυ σῇ ϊζευ- 5 οὔ ἔῸΥ τὴ6 

ἴο πεὰτγὴὺ 

1 Τὸ Ῥεϊπρ 0:6 βδογβᾶ ἀυύυ οὗ ὕῃθ β80ὸπ ἴο ἰὰὺ ὕπ6 ἔδυ Β 
ΘΟΓΡΒΘ ὍΡΟΩ Π6 ΡῬΥΓΘ. 
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ΙΩΝ 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ 
» “ » 

οὔ: τρεχων ὁ μῦθος ἄν σοι τἀμὰ σημήνειεν ἄν. 

ΙΩΝ 
καὶ τί μοι λέξεις ; 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ 
πατὴρ σός εἰμι καὶ σὺ παῖς ἐμός. 

ΙΩΝ 
᾽ 

τίς λέγει τάδ᾽; 
ΞΟΥ͂ΘΟΣ 

ὅς σ᾽ ἔθρεψεν ὄντα Λοξίας ἐμόν. 

ΙΩΝ 
μαρτυρεῖς σαυτῷ. 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ 
Ν ΄-“ “- Φυῖϑ Ἁ 

τὰ τοῦ θεοῦ γ᾽ ἐκμαθὼν χρηστηρια. 
ΙΩΝ 

3 » ᾽ » ,ὔ 

ἐσφάλης αἰνυγμ ἀκούσας. 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ 
» Ἄγε 5... 8} 3. τ ΄ 

οὐκ ἄρ᾽ ὄρθ᾽ ἀκούομεν. 
ΙΩΝ 

ὁ δὲ λόγος τίς ἐστι Φοίβου ; 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ 
τὸν συναντήσαντά μοι--- 

ΙΩΝ 
τίνα συνάντησιν ; 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ 
“ 2 ’ ἴω ἴω 

δόμων τῶνδ᾽ ἐξιόντι τοῦ θεοῦ--- 
ΙΩΝ 

“ ’ - 

συμφορᾶς τινος κυρῆσαι; 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ 
ΟΣ ἀν Ν, , 

παῖδ᾽ ἐμὸν πεφυκέναι. 
ΙΩ͂Ν 

σὸν γεγῶτ᾽, ἢ δῶρον ἄλλων ; 
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ΙΟΝ 

χυτηῦβ 
ΝαΥ, ἴῃς βδαροῦ- Πυ συ ἢ γΟΥ 5}4}} βῆονν {πες 4}] τὴν 

τηδδηΐηρ οἶεδγ. 
ΙΟΝ 

ΑΥ, δπὰ νυν ῆδὺ υν]ῦ [6}}}} 
χυϊΗυβ 

Τὴν ἔαυμου τὰ 1, ἀπ ὑπο ἀὺῦ ΤΩΥ 50η. 

ΙΟΝ 
ΠΟ ὑπς νουοῃεῦν 

χυτηῦβ 
Γοχίδβ, νν πο γεδγεα {ΠεῸ οἢ1] ἃ ὑΠδὺ 1 Πᾶνε ννοη. 

ΙΟΝ 
Τῆοα τὺ ὑΠϊπ6 οὐ νυν [Π655. 

χυτηῦβ 
Ναν, {πε Οοά᾽ 5 οὐγὴ οὔδοὶθ 1 ᾿ιεαγά. 

ΙΟΝ 
ΕΗ εαγα εβὺ τ 4165 δηα τηϊογεδα 6ϑῦ. 

χΧυτηῦβ 
ΤἬΉΘη ΤΪη6 δδὺβ οδη ΠΕΔΓ ΠΟ ΜΟΓΪά, 

ΙΟΝ 
ὙΥΠδῦ νγᾶβ {η15, πεῸὸ νψοτγτὰ οἵ Ῥῃοεραβ} 

χΧυτηῦ8 
ΤΗδὺ {Π6 τῆδῃ ψ»Π0 τηδΐ τὴν ἔδοε--- 

ΙΟΝ 
Μεῖ {Ππεε---τηεὺ πες ἢ 

ΧυτΗῦβ 
Α5 1 οσἀπια ἔγτοτη οὐκ ΑΡρο]]ο᾽ 5 μοὶγ ρΪδοε--- 

ΙΟΝ 
ΑΥ, δηὰ ψῇηδῖ 5ῃου!ὰ θὲ 15 ἕαϊεν 

χύυτηῦβ 
Μγ ἰγυε-θερσοίζεῃ 50Π 15 {Π||5. 
ΙΟΝ 

Βοτπ ΠΥ 50Π, ΟΥἩ σίνεη οὗ οὐ 6.8 ἢ 
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ΙΩΝ 

ἘΟΥ͂ΘΟΣ 
“ ΠῚ 7 ΄ι 

δῶρον, ὄντα δ᾽ ἐξ ἐμοῦ. 
ΙΩΝ 

“ καρ ΟΝ ᾿ , ἐ 

πρῶτα δῆτ᾽ ἐμοὶ ξυναπτεις πόδα σόν ; 
ΞΟΥ͂ΘΟΣ 

, 

οὐκ ἄλλῳ, τέκνον. 
ΙΩΝ 

ς , ; 3: ὧἣζ ἡ τύχη πόθεν ποθ᾽ ἥκει; 
ΞΟΥ͂ΘΟΣ 

δύο μίαν θαυμάζομεν. 
ΙΩΝ 

», ,ὔ , ῇ ἔα. τίνος δέ σοι πεφυκα μητρός ; 
ΞΟΥ͂ΘΟΣ 

᾽ », ’ 

οὐκ ἔχω φράσαι. 
ΙΩΝ 

οὐδὲ Φοῖβος εἶπε ; 
ἘΟΥ͂ΘΟΣ 

ἈΝ ΓΟ “Ὁ. 3 3 ΄ 

τερφθεὶς τοῦτο, κεῖν οὐκ ἠρόμην. 
ΙΩΝ 

»“"5 , 3.9 , ῇ 

γῆς ἂρ ἐκπέφυκα μητρὸς ; 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ 
) ) ’ , οὐ πέδον τίκτει τέκνα. 

ΙΩ͂Ν 
[οἱ Γὴ Φ "ὕ , πῶς ἂν οὖν εἴην σὸς ; 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ 
7 ᾽ Ψ Ν ΄ 

οὐκ οἶδ᾽, ἀναφέρω δ᾽ εἰς τὸν θεόν. 
ΙΩΝ 

,ὔ ᾽ 

φέρε λόγων ἁψώμεθ᾽ ἄλλων. 
ἘΟΥ͂ΘΟΣ 

2 φ ,ὔ 

ταῦτ᾽ ἄμεινον, ὦ τέκνον. 
ΙΩΝ 

ἦλθες εἰς νόθον τι λέκτρον ; 
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ΙΟΝ 

ΧΌΤΗΤΪΙΒ 

αἰνεοη--- πα ὈΟΥΠ ἔγοιη της ἢδ ἷ5, 

ΙΟΝ 

50. ὁ τη86 ὑπ ἰοοῦ ἢγβι βἔθστ]εα ἢ 

ΧυΤΗῦ5 

Υϑε8ᾶ, ΤΥ 50Π, ΟΠ. ΠΟΠ6 ᾿65146, 

ΙΟΝ 
ΑΥ, δπὰ ψ ῃσποα ὑΠῖ5 ΠΡΡῪ οἰᾶποα ὃ 

χυτηῦβ 
γα τηδῦνεὶ Ὀοίἢ ἰὑ 5ῃουϊα μειάδ6. 

ΙΟΝ 
Ηδ, ννῆδὺ τῃοΐμοὺ θάᾶγθ τὴξ ἴο {πεδ ὴ 

ΧυτΤΗῦβ 
Βοοίῃ, ὑπεγεοῦ οδῃ 1 βαὺ παυρῃΐ. 

ΙΟΝ 
Νειίμον ῬΠοερας το] ἢ 

ΧΌΤΗΌΒ 

ΕῸΥ ἸοΥ οὗἉ {Π|5 τΠϊπρ, ὑΠαὲ 1 Πενεὺ βουρῃϊ, 
ΙΟΝ 

ΑἮ, « οἢ!]α οὐ τοΐμοσ Εδυίῃ ! 

ΧΌΤΗΣΞ 

Ναὰν, σῃ]άγεη βρυίηρ ποῖ ἔγομ {116 5οά, 
ΙΟΝ 

Ηον ἔπη {πΐπὸ δὰ [Ὁ 

ΧυΤΗῦΒ 
ΙΚπον ποὺ: 1 τεΐου 1 ἕο ἐπε Οοά. 

ΙΟΝ 
(οτη6, ἴο Γεδβοῃίηρβ γαῖῃδυ [ΌΓΠ ᾿γ6. 

ΧυΟΤΗΒ 

Βείζευ 80, ΓΩΥ͂ 50, ἰῃ βοοίῃ. 

ΙΟΝ 
Ἡδάςὲ ἔποι ον οΥ Ρατΐ ἰὴ αν ]εββ ἰονα ἢ 

ΝΟΙ, 1ΙΥ. ς 57 
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δῦ0 

ΙΩΝ 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ 
᾿ κι 

μωρίᾳ γε τοῦ νέον. 
ΙΩ͂Ν 

“ ᾽ ῇ 

πρὶν κόρην λαβεῖν ᾿Ερεχθέως ; 
ΞΟΥ͂ΘΟΣ 

2 ἊΝ [τ , ’ οὐ γὰρ ὕστερόν γέ πω. 
ΙΩΝ 

., ἈΥ δκ 99 ἢ 
ἄρα δῆτ᾽ ἐκεῖ μ᾽ ἔφυσας ; 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ 
“ 4 

τῷ χρόνῳ γε συντρέχει. 
ΙΩΝ 

“ - 

κὦτα πῶς ἀφικόμεσθα δεῦρο, 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ 
5.2 ΄-“ 

ταῦτ᾽ ἀμηχανῶ. 
ΙΩΝ 

διὰ μακρᾶς ἐλθὼν κελεύθου ; 
ἘΟΥ͂ΘΟΣ 

-“ Γ᾽ κ»κ “ 

τοῦτο καμ ἀπαιολᾷ. 
ΐ ΙΩ͂Ν 

᾿] [4 

Πυθίαν δ᾽ ἦλθες πέτραν πρίν ; 
ἘΟΥ͂ΘΟΣ 

» » , 

εἰς φανάς γε Βακχίου. 
ΙΩΝ 

, ΤΨ ᾽ 
προξένων δ᾽ ἔν του κατέσχες; 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ 
ὅς με Δελφίσιν κύραις --- 

ΙΩΝ 
ἐθιάσευσ᾽, ἢ πῶς τάδ᾽ αὐδᾶς ; 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ 
Μαινάσιν γε Βακχίου. 

ΙΩ͂Ν 
» ϑ᾽ ἃ 4 59, 

ἔμφρον ἢ κάτοινον ὄντα ὶ 

σκὃ 



ΙΟΝ 

χυτηῦϑβ 
ΜΙ|Ιά [Ὁ11165 οὗ τὴν γουΐῃ. 

ΙΟΝ 
Ετε Εγθο δ ιιθ᾽ ἀδυρηΐοῦ ψνεα {πΠ66} 

χυτηῦβ 
5΄ῖπςοθ, ἴο δου Πᾶνα 1 θθεπ {τπ6. 

ΙΟΝ 
ΗδρΙν ὑπδη αἀἰάκὺ ἔπου θερεῦ τα ἢ 

χυτηῦβ 
ΤΊΠη6 18 οοπβδοπδηῦ ἐποτγεῖο. 

ΙΟΝ 
νγεγα ἰὉ 580, πον σδιης 1 ΠΙςΠΕΟΥ ὃ 

χυτηῦβ 
ΝΥ, 1 οαπποῦ ἔαίῃοια ἰ{. 

ΙΟΝ 
[πρ ὑΠπ|| ἸΟΌΓΠΕΥ ἔῸΓ ἃ ὕᾶΡε ! 

χυτηῦβ 
ΤῊΪβ ἴοο ο᾽ εγραββδείῃ 4}} τῶν νυ ἱῦ. 

ΙΟΝ 
Ηδϑὺ ποὺ 5βεεη δα Π15 ἔπ6 Ῥγιῃίδη Βοοκ ὃ 

χυτηῦβ 
Αὐ Βδοομιβ᾽ ἔεβίδὶ σχίξα. 

' ΙΟΝ 
ΤΠοάρὶπρ ἢ ἃ ΡΒ]. Ηοβὶ ὃ 

χυτηῦβ 
ἵεα; δῃὰ ψ ἢ Π)ε]ρῃΐδη σὶγ]5 Ὀγ πἰρ ῦ--- 

ΙΟΝ 
Μαάε ἱπίἰτἰαῖε--- {}}15 ἴῃγΥ τηδδηΐηρ ὃ 

χυτηῦβ 
ὙΠΕΥ ψγεγα τηδίάεηβ Βδοοἢδμηδὶ. 

ΙΟΝ 
ΘΟΌΕΥ, οΥ οὗ νυἱπα ο᾽εσοουηα } 
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ΙΩΝ 

ἘΟΥ͂ΘΟΣ 
,ὔ “ Βακχίου πρὸς ἡδοναῖς. 

ΙΩ͂Ν 
Πῖο τος ἡ ψ. “0 ρον 5 , 

τοῦτ᾽ ἐκεῖν᾽ ἵν᾽ ἐσπάρημεν. 
ΞΟΥ͂ΘΟΣ 

ζ ῇ -“ 

ὁ πότμος ἐξηῦρεν, τέκνον. 
ΙΩΝ 

““ ᾿ , Ν ΄ 

πῶς δ᾽ ἀφικόμεσθὰ ναούς; 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ 
» , 

ἔκβολον κόρης ἴσως. 
ΙΩΝ 

᾽ ΄ Ν “ 

ἐκπεφεύγαμεν τὸ δοῦλον. 
ΞΟΥ͂ΘΟΣ 

πατέρα νυν δέχου, τέκνον. 
ΙΩΝ 

τῷ θεῷ γοῦν οὐκ ἀπιστεῖν εἰκός. 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ 
; ο “ » 

εὖ φρονεῖς ἀρα. 
; ΙΩΝ 

Χ Υ͂ 

καὶ τί βουλόμεσθά γ᾽ ἄλλο--- 
ΞΟΥ͂ΘΟΣ 

Ε- ΕΝ ἈΠ Α »᾿: ὁ. “ἔς 
νῦν ὁρᾷς ἃ χρή σ᾽ ὁρᾶν. 

ΙΩΝ ᾿ 
ἢ Διὸς παιδὸς γενέσθαι παῖς ; 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ 
Ω ἠ ἢ: 

ὃ σοί γε γίγνεται. 
ΙΩΝ 

ἢ θίγω δῆθ᾽ οἵ μ᾽ ἔφυσαν; 

θο 



ΙΟΝ 

χύυτηῦβ 
ΟΥ̓ ΒΑσοθ θ᾽ ]ογ5 αἸά {Π18 Ὀ6(Ἀ}]. 

ΙΟΝ 
Τ)}ιὶδ ἴθ ΤΩΥ ὈΘρου ΠΡ 5 5ἴοΥΥ ! 

χυτηῦβ 
Εαΐβ, τὴν 50Π, μαΐῃ ἔουπά ἰδ οὔ. 

ΙΟΝ 
Υεῦ, ον σαπηθ 1 ἴο {Π6 ἔδπε ἢ 

χυτηῦβ 
ΤῊΘ τηδίάδθη οαϑὺ {πες ἔοσίῃ, 1 ἀουθῦ. 

ΙΟΝ 
50, 1 ᾽βοαρε {πε ἰαϊηΐ οὗ βευίαοσῃ. 

χυτηῦβ 
501, ἢν ἔδυ ΠΥ πον τεςεῖνα. 

ΙΟΝ 
ΤΙ5 {πε Οοάἂ : 1 τᾶν ποῦ ἀοιυθὺ Πίτη. 

χυτηῦβ 
Υε8, ᾿ἰ5 νυϊβάοτα ἴο ὑε]ϊανα, 

ΙΟΝ 
ὙγΠαὺ ὑμίπσ ΠΙρσΉΟΥ οδῃ 1 Ὑν]8}. ἔοτ---- 

χυτηῦβ 
Νον ποι βεαϑῦ οἰθαῦ πα ἔγπ6. 

ΙΟΝ 
ΤΠδη {ππ {αὐ ΠευΠοοά οὗ Ζευϑ ἢ 

χύυτηῦβ 
Ο γεα, Ὀγ θἱγῈῃ 15. {Π|5 ἴῃγ ἀ 6.3 

ΙΟΝ 
514]1 1 οἾ45Ρ Πΐπη, τὰν Ὀερεύζευ ὃ 

1 ΟἾΪΥ ἔγθο- θοση ΠοΙρΐδη νγοσηθῃ οοι]α ἴαϊκο ραγὺ ἴῃ {Π6 
““ΟΥρΊ68.᾽" 

3 Χυύμυβ Ὀοϊηρ ἀδβοθπαρά ἔγοτῃ Ζευ. 

ΘΙ 



800 

510 

580 

ΙΩΝ 

ἘΟΥΘΟΣ 
ῇ “- - 

πιθόμενός γε τῷ θεῷ. 
ΙΩΝ ᾿ 

χαῖρέ μοι, πάτερ, 
ΞΟΥ͂ΘΟΣ 

" , 

φίλον γε φθέγμ᾽ ἐδεξάμην τόδε. 
ΙΩΝ 

ς ῇ 3:16 “-“ “ ἡμέρα θ᾽ ἡ νῦν παροῦσα. 
ἘΟΥ͂ΘΟΣ 

’ ἷ 3 ΤᾺ “ 
μακάριόν γ᾽ ἔθηκέ με. 
ΩΝ, 

ὦ φίλη μῆτερ, πότ᾽ ἄρα καὶ σὸν ὄψομαι δέμας; 
νῦν ποθῶ σε μᾶλλον ἢ πρὶν ἥτις εἶ ποτ᾽ εἰσιδεῖν. 
ἀλλ᾽ ἴσως τέθνηκας, ἡμεῖς δ᾽ οὐδὲν ἂν δυναίμεθα. 

ΧΟΡΟΣ 
Ν Χ δι 4 » , κοιναὶ μὲν ἡμῖν δωμάτων εὐπραξίαι: 

ὅμως δὲ καὶ δέσποιναν εἰς τέκν᾽ εὐτυχεῖν 
ἐβουλόμην ἂν τούς τ᾽ ᾿Βρεχθέως δόμους. 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ 
Φ , ᾽ Ν, Ἁ » Ῥ Ν 

ὦ τέκνον, εἰς μὲν σὴν ἀνεύρεσιν θεὸς 
ὀρθῶς ἐ ἔκρανε, καὶ συνῆψ᾽ ἐμοί τε σέ, 
σύ τ᾽ αὖ τὰ φίλταθ᾽ ηὗρες οὐκ εἰδὼς πάρος. 
ὃ δ᾽ ἦξας ὀρθῶς, τοῦτο κἄμ᾽ ἔχει πόθος, 
ὅπως σύ τ, ὦ παῖ, μητέρ᾽ εὑρήσεις σέθεν, 
ἐγώ θ᾽ ὁποίας μοι γυναικὸς ἐξέφυς. 
ρόνῳ δὲ δόντες ταῦτ᾽ ἴσως εὕροιμεν ἄν. 

ἀλλ᾽ ἐκλιπὼν θεοῦ δάπεδ᾽ ἀλητείαν τε σὴν 
εἰς τὰς ᾿Αθήνας στεῖχε κοινόφρων πατρί, 
οὗ σ᾽ ὄλβιον μὲν σκῆπτρον ἀναμένει πατρός, 
πολὺς δὲ πλοῦτος" οὐδὲ θάτερον νοσῶν 
δυοῖν κεκλήσει δυσγενὴς πένης θ᾽ ἅμα, 
᾽ ᾽ 2 4 Χ 7 ’ 

ἀλλ᾽ εὐγενής τε καὶ πολυκτήμων βιου. 
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ΙΟΝ 

χυτηῦβ 
ἔ ἢ ΡΠ οαΡιι5 ἔμοὰ σοιαρ])ν. δ600 

ΙΟΝ 
Ηδ1]} ἴο {π6Ὸ, τὴν ἔδυμου ! 

χυτηῦβ 
Ψου}}ν 1  δ]σουηα {Πϊ5 ΠΥ οΥΥ. 

ΙΟΝ 
Η 41] τς ἄὰν ὑπαῦ 5665 οὐῦν πηεεϊίρ ! 

χυτηῦϑβ 
ΗΔΡΡΥ τηδη ἰδ τηαϊκεὶῃ τη6. 

ΙΟΝ 
ΑἮἩ, θεϊονὸδᾷ τηοΐμοῦ, θη [ΠΥ νίβαρε 4150 584]] 1 5εὲ ἢ 
Μοῖε ὑπᾶῃ Ἔνοῦ πον [ἰοηρ ἴο 566 ἴῆθθ, ψῆῃοὸ ἐποὰ 

θὲ βος᾽ ὃἘὺσ. [5] 6 τὰν ΡΓΆΨΘΥ. 
ΑἩ, θαῦ ποὺ ρεγοπδησα αὐ ἀδδα, πα 411} 'ἰπ ναΐῃ 

σηοπῦβ 
Οὐυτβ ἴοο {π6 Ποιιβε᾽ 5 ΒΔΡΡῪ ἰογΐυπε ἰβ: 
Υεἰ ἔαϊῃ γγεῦα 1 ΟΌΥ 466 ΜΕ 6 αἶ5ο θυ] εβδὺ 
1 οὔβρτίηρσ, ἀπα Εγεο Πδυιβ᾽ ἀποϊεηὺ 1116. 

χυτηῦβ 
ΜῦΥ 80ῃ, 85 Τουοῃίηρ ἔην αἰβοονευῪ 
ΤῊς ἀοά 5ρᾶΚε βοοίῃ, δπὰ 50 Ἰοϊπεα πεδε δηά τηδ. 570 
Του Παβῦ ἔουπα ἢν ἠξεαγαοβῖ, εὐϑῦ ἴο ἔπ Ὲ6 ἀπ ΚΠΟνΉ. 
ΕὸΥ ἴῃ 1050 γεαγπίηρ,, [Π]15 15 4150 πηΐηθ, 
ΤΠαῦ ὑπο τηανϑὺ ἤπα ΠΥ τποΐμευ, Ὁ ΤΥ 50η, 
ΑΠπα Ι, {π6 ννουλδη οὗ γνἤοβα σου ἔοι τ. 
ΤῊ15 58Π4}} νγα ἤπα ἔοσγξῃ Βδρὶυ, ᾿εἴρ ἴο ἐἰπηδ. 
Νον, ἰεᾶνε πε (σοα᾿ 5 ἤοογ, δπὰ ἐπῖπθ Πουμθ] 655 βἰαΐα: 
Το Αἰπεπβ οοτηθ, ἢ {πΠῖπθ φαγὶ Ἔν θη 85 ταΪπΠ6. 
ΤΏοτα νναϊζεϊἢ {Π66 τυ ἔδιμετ᾽ 5 βοερίγεα Ὀ]155, 
Απα πῦοἢ νγθ ἢ. Νοπδ 5}4}} οαϑβῦ ἰπΐο ἐῃγ ἐεεὶῃ 
Οπε οὗ {Π6586 ἰδυηΐβ, θα56 Ὀἰσὶἢ οὐ ρονετίγ. δὅ80 
ΗἸσΉ-θοση αὶ ὑποὺ, ἃ πὶ τυ πηὰπ οὗ νυ δ! τ. 
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σιγᾷς; τί πρὸς γῆν ὄμμα σὸν βαλὼν ἔ ἔχεις 
εἰς φροντίδας τ ἀπῆλθες, ἐκ δὲ χαρμονῆς 
πάλιν μεταστὰς δεῖμα προσβάλλεις πατρί; 

ΙΩΝ 
οὐ ταὐτὸν εἶδος φαίνεται τῶν ̓ πραγμάτων 
πρόσωθεν ὁ ὄντων ἐγγύθεν θ᾽ ὁρωμένων. 
ἐγὼ δὲ τὴν μὲν συμφορὰν ἀσπάζομαι, 
πατέρα δ᾽ ἀνευρών' ὧν δὲ γιγνώσκω πέρι 
ἄκουσον. εἶναί φασι τὰς αὐτόχθονας 

590 κλεινὰς ᾿Αθήνας οὐκ ἐπείσακτον γένος, 
ἵν εἰσπεσοῦμαι δύο νόσω κεκτημένος, 
πατρός τ᾽ ἐπακτοῦ καὐτὸς ὧν νοθαγενής. 
καὶ τοῦτ᾽ ἔχων τοὔνειδος, ἀσθενὴς μὲν ὦν, 
[ὁ μηδὲν ὧν καξ᾽]}" οὐδένων κεκλήσομαι: 
ἢν δ᾽ εἰς τὸ πρῶτον πόλεος ὁρμηθεὶς ζυγὸν 
ζητῶ τις εἶναι, τῶν μὲν ἀδυνάτων ὕπο 
μισησόμεσθα: λυπρὰ γὰρ τὰ κρείσσονα" 
ὅσοι δὲ χρηστοὶ δυνάμενοί τ᾽ εἶναι σοφοὶ 
σιγῶσι κοὺ σπεύδουσιν εἰς τὰ “πράγματα, 

600 γέλωτ᾽ ἐν αὐτοῖς μωρίαν τε λήψομαι 
οὐχ ἡσυχάζων ἐν πόλει ψόγου πλέᾳ. 
τῶν δ᾽ αὖ δοκούντων" χρωμένων τε τῇ πόλει 
εἰς ἀξίωμα βὰς πλέον φρουρήσομαι 
ψήφοισιν' οὕτω γὰρ τάδ᾽, ὦ πάτερ, φιλεῖ" 
οἱ τὰς πόλεις ἔχοντες κἀξιώματα 
τοῖς ἀνθαμίλλοις εἰσὶ πολεμιώτατοι. 
ἐλθὼν δ᾽ ἐς οἶκον ἀλλότριον ἔπηλυς ὧν 
γυναῖκά θ᾽ ὡς ἄτεκνον, ἣ κοινουμένη 
τὰς συμφοράς σοι πρόσθεν, ἀπολαχοῦσα νῦν 

610 αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν τὴν τύχην οἴσει πικρῶς, 

᾿ ΒοΔΙ ΟῚ ϑηα Ν᾽ Δ] οἰςθηδου : ἰδοῖπᾶ ἰῃ ΜΙ. 
2 ΨΥ ρΟκΚΙοΙη : ἴον ΜΙ 55. λογίων 

θ4 



ΙΟΝ 

5] 6πὶ ἢ---Ν ονν ν Πογοΐογε θαυ  νναγὰ ἀγοορδ ὑΠἶπ6 αΥ6, 
Απά {ποὺ τὲ ἀδορ ἰπ ἐπουρῃΐ, ἀπα ἔγομη ἢν ἸΟῪ 
Αὐὸ σμδηρβά, δπὰ γι καϑὺ ἀγοδα ᾿ηἴο ὑπ ν δἰγα ἢ 

ΙΟΝ 
7 ἕδος οὗ {Ππ|πρϑ Δρρϑαγοῖῃ ποὺ {πΠ6 βᾶπη6 
Βὰγ οἵδ, ἀπ ἤδη νγα βοδὴ {ἢ 6 πὶ ἢἰρ}} αὖ Παηά. 
50 4ο 1 στεεὺ ν ἢ σ]δά πα 85 {15 τὴν ἰοῖ 
ὴο ἢπὰ ἃ εῖγε : μον θεὶς ἤδαῦ ψνῃαῦ θυγά θη 
νεῖ ηβ οἢ Τὴν 850}. Τῇῆε ρ]ογίουβ βαυῦῃ-]ογ δἴαΐα, 
ΑἸ 6 η5, θη β8ν, μαΐῃ παιρῇῃΐ οὗ 4]|16Π βἔγαϊη. 590 
Ι531.4}} ἐῃγιϑὺ ἴπ, βἰδϊπθα νυ ἢ ἃ ὑννοΐο!α ἑαϊηΐ--- 
Απ ουἰϊ]απα ἔλιπε, πα τὴν ᾿μαβίαγα 56], 
Απά, Ὀεδαγίμρ {Π|15 ΓΕΡΥΌΔ Θ᾽, ΠΟΥ βίτοην ἴῃ {6 Π45, 
“ΝΟΡΟΟΥ ̓̓  5Π4}} θὲ οδ]]6α--“ ΝΟΡΟα γ᾽ 5 ὅοη. 
ΤΏδη, {1 ργεββ ἴο Αἰ πο ηθ᾽ Πρ οϑῦ τ η 5, 
ἈΠπαᾶ 566 Κ ἃ Π8Π16, οὗ ἀ}]γ5 5Π4}} ἢ νυν πῃ 
Ηδεἴτεα ; ἴον 1ε]οῦβυ Ἔνεσ ἀοσβ 5166 658. 
(οοᾶ τη6πῃ, ψ ο56 νυ ϊβάοσῃ νγ6}}] οου]Ἱα Ποίτα ἐπε κἰαΐς, 
Ὗηο γεῦ πδηρ ὕδοκ, γγῆο Πανεὺ βρϑὰῖὶς ἴῃ ρυθἘ]]ο, 
Τὸ ὑμοῖὰ 51|4}} 1 "»ὲ ἰδιρῃίηρσ-βἴοοκ ἀπά ἴοοὶ, 
ὟΉο, ἴπ ἃ ἴοννιῃ ΘΟ ΠΒΟΥΟ15, ΡῸ ποῦ 50 ]γ. 600 
Απαᾶ κἰαϊεϑηθῃ ψὴοῸὺ ἤἢᾶνα τηδάθ ὑπμεὶγ τδὺκ, πιϊα 

ΠΟΙ 
[56 6Κ τερυΐθ, ψ}}} πεᾶρε πηᾶ 'π, δῃπ οἤθοκ 
Βν {6 ἀ93βθιη γ᾽ 5 νοΐεβ. ᾿1Τ|β ὄνεῖ 80; 
ΤΉΏΘΥ ὙΠ Ί ἢ βυναὺ παίϊοηβ, ἀπ ἤᾶνε ΟΠ Ταριΐθ, 
Τὸ γουηρ ΔΙῚ ὈΙ [105 ἀγα ὑπ6 υἱζτεγεβὶ ἔοαβ. 

ὙΠ Εη, σοπηΐηρ᾽ ἴο ἃ βἴταησα ἤοιβ6, ἃ]ΐθη 1], 
Απα ἴο ἃ οἢ1141655 ἰδαᾶν, ν ηο Παῖῃ 5Παγεὰ 
ἢ ἐπῃδς ΠΕῚ βουτον Ὠοιεϊοΐουθ, αὐ πον 
51.411} θδδγ 'π Ὀϊ ΓΕ  Π685 ΠΕῚ ΓΕΡΙΌΔΟἢ 4]0Π6, 610 
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πῶς δ᾽ οὐχ ὑπ᾽ αὐτῆς εἰκότως μισήσομαι, 
ὅταν παραστῶ σοὶ μὲν ἐγγύθεν ποδός, 
ἣ δ᾽ οὖσ᾽ ἄτεκνος τὰ σὰ φίλ᾽ εἰσορᾷ πικρῶς ; 
κᾷτ' ἢ “προδοὺς σύ μ᾽ ἐς δάμαρτα σὴν βλέπης, 
ἢ τἀμὰ τιμῶν δῶμα συγχέας ἔχης ; 
ὅσας σφαγὰς δὴ φαρμάκων τε θανασίμων 
γυναῖκες εὗρον ἀνδράσιν διαφθοράς. 
ἄλλως τε τὴν σὴν ἄλοχον οἰκτείρω, πάτερ, 
ἄπαιδα γηράσκουσαν' οὐ “γὰρ ἀξία 
πατέρων ἀπ᾽ ἐσθλῶν οὗσ᾽ ἀπαιδίᾳ νοσεῖν. 
τυραννίδος δὲ τῆς μάτην αἰνουμένης 
τὸ μὲν πρόσωπον ἡδύ, τὰν δόμοισι δὲ 
λυπηρά: τίς γὰρ μακάριος, τίς εὐτυχής, 
ὅστις δεδοικὼς καὶ παραβλέπων βίου 
αἰῶνα τείνει ; δημότης ἃἂ ἂν εὐτυχὴς 
ζῆν ἂν θέλοιμι μᾶλλον ἢ τύραννος ὦν, 
ᾧ τοὺς πονηροὺς ἡδονὴ φίλους ἔχειν, 
ἐσθχοὺς δὲ μισεῖ κατθανεῖν φοβούμενος. 
εἴποις ἂν ὡς ὁ χρυσὸς ἐκνικᾷ τάδε, 
πλουτεῖν τε τερπνόν" οὐ φιλῶ ψόγους κλύειν 
ἐν χερσὶ σῴξων ὄλβον οὐδ᾽ ἔχειν πόνους" 
εἴη δ᾽ ἔμοιγε, μέτρια μὴ λυπουμένῳ. 
ἃ δ᾽ ἐνθάδ᾽ εἶχον ἀγάθ' ἄκουσον μου, πάτερ" 
τὴν φιλτάτην μὲν πρῶτον ἀνθρώποις σχολήν, 
ὄχλον. τε μέτριον, οὐδέ μ᾽ ἐξέπληξ᾽ ὁδοῦ 
πονηρὸς οὐδείς: κεῖνο δ᾽ οὐκ ἀνασχετόν, 
εἴκειν ὁδοῦ χαλῶντα τοῖς κακίοσιν. 
θεῶν δ᾽ ἐν εὐχαῖς ἢ λόγοισιν ἣ βροτῶν, 
ὑπηρετῶν χαίρουσιν, οὐ γοωμένοις. 
καὶ τοὺς μὲν ἐξέπεμπον, οἱ δ᾽ ἧκον ἕένοι, 
ὥσθ᾽ ἡδὺς ἀεὶ καινὸς ὧν καινοῖσιν ἧ. 
ὃ δ᾽ εὐκτὸν ἀνθρώποισι, κἂν ἄκουσιν ἢ, 



ΙΟΝ 

Ηον 5}4}} 1 ποῖ, νυ Γεάβοη, ἤᾶνε ΠΕῚ παῖδ, 
νῆδη "γ ἴῃγ Κποα 1 βἰαπά, 586 οἡ ἴῃγ ἰονε 
ΤοοκΚοῦ ἢ ὈΙΓΓΕΥ αγεβ οἵ ΟΠ] 4] 6551|655,--- 
Ὑ Ώδη ἔποι τητϑὺ οαϑῦ τὴ6 οἱἵ ἀπα οεανε ἴο ἢ 6Υ, 
Οτ᾽ Βοποὺΐ π16, ἀπ ψγγθοῖ {Πῖπα Που5Θ ἢ. ᾽5 ροᾶσα 
Ηον οὐ ὑπὸ ἀᾶσσοῦ ἀπὰ {πὸ ἀθδα γν ον] 
Ηδνε νγουηδη ἔοι πα ἴο 5]αὺ ὑπεὶν Ἰογὰ5 104] ! 
Νὰν, ἔδυ μου, τηοτε---" οἷν Π15 ΤΥ ννἱΐα 
Ὑὴο στονβ στδὺ ΟΠ] 4]655. ᾿ΤΊβΒ ποῦ νουΐῃν Πδῦ, 
ΞΡΓθηρ ἔγοτη Ργομα 51Γ65---ἰ ἢ ουγτβα οἵ σἢ]] ἀ] εβϑηθθ5. 620 

ΑΠπα βονγδηΐυ, 50 οἵδ, 50 [δ] 5εὶν ργαϊβεά, 
ὙΥΊηβοτηδ ἰΐ5 ἴδε 5, θὰ θεμἰπα ἐπα νεῖ] 
[5 Τουτηθηῦ. ὙΠΟ ἰβ πᾶρρυ, οσϊζαπαῖθ ψγῇῆο, 
ῬΠαῦ, ἔξαγίηρ νίο]ο πος, ρ᾽αποῖπρ ἀγα Ἀ5ΚᾶπΠοθ, 
γνεαγεῖῃ ουαὐ |ἰἴε ἢ Νὰγν, γαῦῃου νγνου]Ἱὰ 1 ᾿ἰνα 
ΗδρΡΡυ-οὔβουγα, ἔπη "6 δχα! δα ρυῖποε,.--- 
Οπα Ψ»Ἐ}Ο πτχιβῖ ἸοΥ ἴο ἢᾶνα ἴου ἔγ 6 πα 5 ἐπε νἱῖθ, 
ὙΥὴηο Παῖθϑβ {πε σοοά, ἃπα Ἔνεὺ ἀγεϑδαβ ἴο (ἴδ. 
“ΑΠ,᾿ ποι νυἱ]ὺ σαν, ““ ρο]ὰ ονεῦθεδιβ 4}1 {ἢ Ϊ5, 
Απᾶ ψεα] ἢ 5 ουνεεῖ. δουϊα 1 οἱυΐοι) ἰυοτε--- 

δτοδῃ 690 
{0πᾶετ ἰἰ5 Ἰοδα, ν ἢ συγβα5 ἰπ τΐπη6 δαῦβὴ 
Ναγ, νγνεδι ἢ [ῸΥ Ππη6 ἴῃ ΤΑ Ό ΓΘ, ΒΟΥΤΌΥ 655. 

Βυΐ, ἔδίΠεΥ, ἤΠδαῦ νγνμδὺ Ὀ] ββϑίησβ ΠΕΥα ὙγΕΥῈ ΠΪΠ6 :--ς 
ΕἸγβὲ, Ἰείβασα, ἀεαγεβὺ οἵ ἀ εἰ] σἢϊβ ἴο τη6ῃ: 
ΕΥ̓ παν {πε ΟΙΚ ; πὸ ν]] δίῃ 1οβυ! ει} της 
Ουῦ οὗ πε ραΐῃ : 10 ρ8}15 {Π6 νευῦῪ 500] 
Το γἱεἸὰ ἴΠ6 ρ855, 8π4 νδὶ] ἴο Ῥᾶ5Ὲ 1. τπ6ῃ. 
Μγ [1 νγὰβ ρυδυεῦ ἴο (οάβ, σοηνεῦβα Ὑ] ἢ ΠΠῈΠ, 
Μιηἰβιταπὸ απῖο ΟΥ̓ δπα ποῖ ἴο στίεξ, 
ΥΥ εἸοοτηΐηρ σομηΐηρ᾽, Ξρεεαΐϊπρ' ραγιϊπρ' σιαβῖβ, 640 
Α πον ἔδοα 5} 1Πη σ᾽ 511} οα ἔαοεβ πεν. 
Απα {παᾶῦ ψῃ] ἢ πλεπ, ἐπουρἢ οἱ, πηιιϑῦ 5} ἴπ ΡΥΆΥΟΥ, 
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δίκαιον εἶναί μ᾽ ὃ νόμος ἡ φύσις θ᾽ ἅμα 
παρεῖχε τῷ θεῷ. ταῦτα συννοούμενος 
κρείσσω νομίξω τἀνθάδ᾽ ἢ τἀκεῖ, πάτερ. 
ἔα δ᾽ ἐμαυτῷ ζῆν' ἴση γὰρ ἡ χάρις, 
μεγάλοισι χαίρειν σμικρώ θ᾽ ἡδέως ἔχειν. 

ΧΟΡΟΣ 

καλῶς ἔλεξας, εἴπερ οὺς ἐγὼ φιλῶ 
ἐν τοῖσι σοῖσιν εὐτυχήσουσιν λόγοις. 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ 

παῦσαι λόγων τῶνδ᾽, εὐτυχεῖν δ᾽ ἐπίστασο: 
θέλω γὰρ οὗπέρ σ᾽ ηὗρον ἄρξασθαι, τέκνον, 
κοινῆς τραπέζης δαῖτα πρὸς κοινὴν πεσών, 
θῦσαί θ᾽ ἅ σου πρὶν γενέθλι᾽ οὐκ ἐθύσαμεν. 
καὶ νῦν μὲν ὡς δὴ ξένον ὦ ἄγων σ᾽ ἐφέστιον 
δείπνοισι τέρψω" τῆς δ᾽ ᾿Αθηναίων χθονὸς 
ἄξω θεατὴν δῆθεν, ὡς οὐκ ὄντ᾽ ἐμόν. 
καὶ γὰρ γυναῖκα τὴν ἐμὴν οὐ βούλομαι 
λυπεῖν ἄτεκνον οὖσαν αὐτὸς εὐτυχῶν. 
χρόνῳ δὲ καιρὸν λαμβάνων προσάξομαι 
δάμαρτ᾽ ἐᾶν σε σκῆπτρα τἄμ᾽ ἔχειν χθονός. 
Ἴωνα δ᾽ ὀνομάζω σε τῇ τύχη πρέπον, 
ὁθούνεκ᾽ ἀδύτων ἐξιόντι μοι θεοῦ 
ἴχνος συνῆψας πρῶτος. ἀλλὰ τῶν φίλων 
πλήρωμ' ἀθροίσας βουθύτῳ σὺν ἡδονῇ 
πρόσειπε, μέλλων Δελφίδ᾽ ἐκλιπεῖν πόλιν. 
ὑμῖν δὲ σιγᾶν, δμωίδες, λέγω τάδε, 
ἢ θάνατον εἰπούσαισι πρὸς δάμαρτ᾽ ἐμήν. 

ΙΩΝ 

στευχοιμ' ἄν' ἕν δὲ τῆς τύχης ἄπεστί μοι" 
εἰ μὴ γὰρ ἥτις μ᾽ ἔτεκεν εὑρήσω, πάτερ, 
ἀβίωτον ἡμῖν" εἰ δ᾽ ἐπεύξασθαι χρεών, 



ΙΟΝ 

Ὀρυϊρηΐποϑϑ, 56 ΔΠηα παΐασα ὈγΘα ἴῃ τη 6 
Εὸν ΡΠ τβ᾽ βουνίοθ ΤΠ ηκΚὶπρ οἡ. 41} [Π}18, 
ΓΑυΠδν, Τ σηοσδ δϑΐθοιῃ ὑπίηρδ ΠΥ ἔΠδπ ὑπ 6 γα. 
Μίμπδ ον ᾿ἰ6 Ἰδοῦ τηθ ἵνα. (ΟὈὐπίθπι νυ {0116 
Ηδὺἢ ΟΠ γτὴ ΠΟ 1655 {πὰ ἸΟῪ ἴῃ στοαῦ δϑίαϊα. 

σΗΟΕῦΒ 
61] ᾿αϑῦ ὑῃοι σαϊα, 580 06 ὑπαῦ {ποβα 1 ἰονα 
[ἡ π656 ἔπ γ νου 8 τηὰν ἢπα {πΠε6ῖν ΠΔΡΡΙΠ 685. 

ΧυΤΗῦβ 
ΟΥ̓ τΠϊ5 πὸ τόσα : Ραΐ θα ἴο θθᾶγ ἔῃ γ ἔογίιπο. 060 
Βον, ψ Πθσα 1 [οαπα πες, ποτα ννου]ὰ 1 Ρερίη, 
Βγ πιακίηρ {Π66 ἃ 850] 6 πὴπ ΡῈὈ]1ς ἔδαβῦ, 
Απα ἴπν θ᾽ ἘΠ) -βδουῆοα, ποὺ οἴεγεα γεῦ. 
Νονν ἴο {πε ἔδεαβδῦ ἃ5 ν σισϑῦ Ὀυϊηρίηρ ἴῃ 66, 
ΓΤ] τπᾶακα ἔμθε ομδοῦ : ἔπδη ἴο πὸ ΑἰΠδπίδηθ᾽ Δ πα 
Βυιΐηρ {Π66 85 οπα {παῦ ὑγανϑ]] θεῖ, ποῖ ἃ5 ΠηΪΠ6. 
ον, βοοῖῃ, 1 πᾶνε πὸ Πδᾶγτξ ἴο νβχ τὴν να 
ἢ τΐπα οὐνὴ Ὀ]155, νν 116 586 ἰᾳ ἢ 1} 1655 51], 
Απα [1 5}4}} ἢπὰ ἃ {ἰπηα ἴο Ὀγὶηρ᾽ Τὴν 46 6 Π 
Τὸ βεν ἔπεα ἴο Κα τὴν βοαρ γα ϑυνᾶγ. 

000 
Ιοπ 1 1 πάπα πες, οὗ [πΠᾶὺ ΠαΡΡῪ Ἵθάποα 
Ι͂η {ῃαῦ, ἃ5 ἑοῦ ΑΡΟΙ]ο᾽ 5 5Βῃ γι πα [ σ8ΠΊ6, 
ΕἸἰγϑὸ ΠἸσηϊεα 1 ὁπ πε6. Νὸονν 4}} ἔῃγ ἔθη 5 
Τὸ {115 σ'δα ξδβαϑβὺ οἵ βδουῆοε σαΐμϑὺ ἴῃοα, 
Τὸ 14, ἃ5 Ἰδανίηρ' [)6]ρἢ 1 βοοπ, ἔδγενε]. 
Υου, Παπαιτηδϊάβ, 1 σομητηδ 4, 5Ρρε αὶ ποὺ πειθοῖ, 
1) 6δ}}---ἰῇ γε βὰν ἴο τὴν ν]ΐε δηγυίηρ ! 

ΙΟΝ 
Ιγσο: γεὺ ἴο τυ ἔουξαπα ὁπ ὑμίηρϑ ἰδ 5 : 
ΕῸΥ, βᾶνε 1 ἤπα πεῖ ψῇῆο σάνε [16 ἴο Τη6, 
Μνυ ᾿ξ 15 παυρηῦ. [ΙΓ οηα Ρυάυαῦ Ὀ6 νουοῃβαίεα, - 670 

1 Ἴων, ““ σοὶ ηρ,᾽) Ὀδοϑιιβα τηϑὺ αὖ 18 οοηιΐηρ γονίλ. 

όρ 
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ἐκ τῶν ᾿Αθηνῶν μ᾽ ἡ τεκοῦσ᾽ εἴη γυνή, 
ὥς μοι γένηται μητρόθεν παρρησία. 
καθαρὰν γὰρ ἤν τις εἰς πόλιν πέση ξένος, 
κἂν τοῖς λόγοισιν ἀστὸς ἦ, τό γε στόμα 
δοῦλον πέπαται κοὐκ ἔχει παρρησίαν. 

ΧΟΡΟΣ 

ὁρῶ δάκρυα καὶ πενθίμους 
ἀλαλαγὰς στεναγμάτων τ᾿ εἰσβολάς, 
ὅταν ἐμὰ τύραννος εὐπαιδίαν 
πόσιν ἔχοντ᾽ εἰδῇ, 
αὐτὴ δ᾽ ἄπαις ἦ καὶ λελειμμένη τέκνων. 
τίν᾽, ὦ παῖ πρόμαντι Λατοῦς ἔχρη- 
σας ὑμνῳδίαν ; ; 
πόθεν ὁ παῖς ὅδ᾽ ἀμφὶ ναοὺς σέθεν 
τρόφιμος ἐξέβα, γυναικῶν τίνος ; 

» 4 » οὐ γάρ με σαίνει 
θέσφατα, μή τιν᾽ ἔχῃ δόλον. 
δειμαίνω συμφορὰν 
ἐφ᾽ ὅ ποτε βάσεται. 
ἄτοπος ἄτοπα γὰρ παραδίδωσί μοι 
τάδε θεοῦ φήμα. 
ἔχει δόλον τύχαν θ᾽ ὁ παῖς 
ἄχλων τραφεὶς εξ αἱμάτων. 
τίς οὐ τάδε ξυνοίσεται ; 

φίλαι, πότερ᾽ ἐμᾷ δεσποίνᾳ 
τάδε τορῶς ἐς οὖς “γεγωνήσομεν, 
πόσιν, ἐν ᾧ τὰ πάντ᾽ ἔχουσ᾽ ἐλπίδων 
μέτοχος ἣν τλάμων ; ; 

στρ. 

3 

αντ. 

νῦν δ᾽ ἡ μὲν ἔρρει συμφοραῖς, ὁ δ᾽ εὐτυχεῖ, 

πολιὸν εἰσπεσοῦσα γῆρας, πόσις 



ΙΟΝ 

ΟΥ̓ ΑΒΘ ηβ᾽ ἀδυρῆτευβ ΤΔΥ ΤΥ ΤποῖΠ Υ Ρ6, 
Τηδῦ ὈΥ ΤΩΥ ποῖ Υ ΤΑΥ͂ ἔτεα βρεεοῇ θ6Ὲ ῃ)ΪΠ6. 
ΤΠ δἰΐθπ γΠο επηΐεγεῖῃ ἃ Ὀυγρ 
Οὔ ρυτε Ὀ]οοά, θυγρῆ εν ὑπουρὴ ἢ 6 ἰῃ ΠᾶΙΏ6, 
Ηδῖὴ ποῦ ἔτεα βρθεοῖ ; 6 θεδῦβ ἃ θΟΠατηΔη᾽ 5 [ΟΠ σΊΙΘ. 

[Εχειπὶ χυτηῦβ ἀπά ἸΌΝ. 
σΗΟΕῦΒ 

Ο νἱΞίοῃ οὗ ἴδαῦβ, ἂδπά οὗ ἤεγτος μδαγι- θυσπίησ (1γ7.) 
Βηιεακίηρσ ἔογϊἢῃ ἱπΐο βῃγιεκβ δπᾶὰ ἴπῈ οηγυβῇ οὗ 

β'σῃϊηνσ, 
Ήδη τὴν ἰδάν θεμο δῖ ΠαΥ οπιεξδϊη τεϊαγηΐησ 
ἴΙ͂ὴ ρίουυ οἵ δ μευῃοοα --- πονεῖ ἐπαῇ γεαυπίησ 

ΟΥ̓ ΘΠ Πα] 6 55η 655 νναἰζεῖἢ Ποσ, Πα ρσοῦ ἀπανίηρσ! 680 
56 οῖ-βοη οὗ [,αἴοπα, ᾿ν μαὺ εἰγαΐη Παϑὺ ποὺ οΠαπίεά ὃ 

ΥΒεποα οᾶτὴβ ἢδ, ἴπΠε6 ναῖῇ ἴῃ ΠΥ ζειαρὶῈ-Ρού ἢ 
᾿γὶπσ 

ΤῊΥ [οβίευ]ηρ--- -γεὰ, θαΐ 4 τηοῖπεῦ γεῖ ννδηίεα ! 
Απα {πε οὔδο]ε βεἰγγεῖῃ τηΐπα ἢεαγὲ ἴο ἀεΐνίησ 

ΟΥ̓ 115 ἴοπεβ νυ ττἢ {Ππ ὙΠ ΞΡΕῚ οὗ ὑγεδομενυ Παυπηξαά. 
Ι ἔδαγ σνῃεγειηῖΐο 1 νν1}] στον, 
ΤῊΪ5 δῖε που Παβὶ οδυβεά ἃς ἴο Κπονν ; 

Τοο 5ἴγδηρσα ἔου τὴν ογεάεποα ἰδ ἰ8. 690 
ΟΠΠΠα ξαϊμεγεα οὗ ἔουξαπε ἀπα ἴγεδαβοηῃ ! 
ΟΠΠ]α δτεη οὗ Ὀ]οοα !---ἰξ εσα γεϑβοη 

ΤΗδΐ 411} 5ῃου]α οΥὙ γεὰ ππῖἴο {ἢ ]5. 

ΕΥγ απ ά5, 5114}} 1 θθαὺ ἴο τὴῦ ἰδαγ ἔμε ξἴουυῇῷ; (ἍἋπίι.) 
514} 1 βρεὰκ ἱἰπ ΠΕῚΓ εδαὺ, ΠεῈῚ ἰογα᾿β θάϑεη 6585 

ταν θα] ησ ἢ 
ὙΠ οῖα 586 οοπηϊοα ΠΟΥ 411 δηᾶ ἰπ 411---πεγεϊοΐοτε ἢδ 
Ηδαά 51|8γ6 1) ΠῚ ἀγεδμηβ οὗ ἃ γεϊ-οοτηΐησ σ]οῦγ. 
Νον ἴῃ ψοα 5 56 ψνῇῃδ]τηδά, Ραΐ Πἷς Πεαγὲ Πα 

ἔουπα Ποαϊίησ, [5ἰγενίηρ ! 
Ὑμαὺ ἢε ἢουΐβ ἐῃε ἀδαγ ἔγεϑβεβ δπᾶ εἰ β βίνεσ- 700 
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ΙΩΝ 

ἀτίετος φίλων. 
μέλεος, ὃς θυραῖος ἐλθὼν δόμους 
μέγαν ἐς ὄλβον οὐκ ἔσωσεν τύχας. 
ὄλοιτ᾽ ὄλοιτο 
πότνιαν ἐξαπαφὼν ἐμάν" 
καὶ θεοῖσιν μὴ τύχοι 
καλλίφλογα πέλανον ἐπὶ 
πυρὶ καθαγνίσας" τὸ δ᾽ ἐμὸν εἴσεται 
κ κ " ᾿ " 
τύραννος ἡ φίλα φίλον." 
ἤδη πέλας δείπνων κυρεῖ 
παῖς καὶ πατὴρ νέος νέων. 

ἰὼ δειράδες Παρνασοῦ πέτρας ἐπῳδ. 
ἔχουσαι σκόπελον οὐράνιόν! θ᾽ ἕδραν, 
ἵνα Βάκχιος ἀμφιπύρους ἀνέχων πεύκας 
λαιψηρὰ πηδᾷ νυκτιπόλοις ἃ ἅμα σὺν Βάκχαις. 
μή τί ποτ᾽ εἰς ἐμὰν πόλιν ἵκοιθ᾽ ὁ παῖς, 
νέαν δ᾽ ἁμέραν ἀπολιπὼν θάνοι. 
στενομένα γὰρ ἂν πόλις ἔχοι σκῆψιν 
ξενικὸν εἰσβολάν. 
ἅλις ὁ πάρος ἀρχαγὸς ὧν 
᾿Ερεχθεὺς ἄναξ. 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
ὧ πρέσβυ παιδαγώγ᾽ “ρεχθέως πατρὸς 
τοὐμοῦ ποτ᾽ ὄντος, ἡνίκ᾽ ἣν ἔτ᾽ ἐν φάει, 
ἔπαιρε σαυτὸν πρὸς θεοῦ χρηστήρια, 
ὥς μοι συνησθῆς, εἴ τι Λοξίας ἄναξ 
θέσπισμα παίδων εἰς γονὰς ἐφθέγξατο" 
σὺν τοῖς φίλοις γὰρ ἡδὺ μὲν πράσσειν καλῶς" 
ὃ μὴ γένοιτο δ᾽, εἴ τι τυγχάνοι κακόν, 

᾿ Βα ἤρα : ἴοσ ΜΘ, τυραννίδος φίλα. 



ΙΟΝ 

Ο οΑἸ ΠῚ ἀπά οὐ άπάθν, μα ὑΠπαΐ οαπηδ βἰθα]ϊηρ 
Οπ {πῸ να! ἢ οὗ ἃ ἤουβε Πα βανεὰ ποὺ ἔχοι τη- 

ἀοίπρ "]--- [ἀφα]ηρ--- 
ὴΟ νουϊά οοζθὴ ΤΥ ἰδ υἱἢ ὑγθδοῇεγοιβ 

Εα]βδε οΠ6, ἀυναῦ ἴο ἐῃν σαΐπ, ἔῃ ν σαΐῃ ! 
Ο᾽ εὐ {Π6 οοηβϑοῦαϊε οαῖκα ἢ6 5Π4]] ἰὰν 
Μιὰ γουὺγ αἰταγ-ἤἥδιηθ, (σοάβ, ᾿εῖ ἔπ πὶ ρΪᾶν 

{0πᾶνδ]]πηρὶν Ἐ Αἢ Ρὰΐ ΤΥ 466 710 
5}4}} Κπονν ὑῃαῖ 1 Πο]ὰ πεῖ {π6Ὸ ἀδάσου ' 
[,ο {Π15 βἔγαη σε ἔδαβῇ ἀγανγεῖῃ ΠΕΔΓΟΥ 
θη {ΠῸ 5|γθ᾽ 5 βίσαηρσα 50 5Π4]] "6 βεεῃ. 

Ηεἰρηΐβ οἵ Ῥαγπαββιιβ, το  Κ- -Ἰάσαβ ρθοαυησ (ροκεὶ) 
Τῆς νναϊτο τον ευ ογὰρβ ΔΠα {ΠπΔ ο]ου α]απα ἄοπηςε, 

εσε Βδοςοῆαβ, υρτοβϑίηρσ {ΠῸ Ρἷπε5 ἢδπια- σ]αυίην, 
[,δὰΡ05 τηϊὰ 5. ὲσοῃαπῖβ ὑΠγου ἢ ἀδΥκπ685 ὑπαὶ 

ΓΟΔΠΊ, 
ΜΔΥ πανεῦ γῇ ὈΟΥ ἴο ΤΥ οἷν οοπηα την ! 

Βε ἢἰβ ΙΓ Π-αἀᾶν {πε ἀἂν οὗ Πϊβ ἀοοιῃ! 720 
Εογ ἴῃ βοοΐῃ 5!οιυα οὐΐ οἷν θ6 Βαγὰ θεβίεδα 
ΠῚ δὴ αἰΐδβη ποβὺ ἴο θυ μϑαυῃϑβ 5Π4}} "ὲ Ἰεὰ. 
Βδυίῆοεα ἃ8 ΕΡΕΟΠ Πειβ, ἔπ6 Κιηρσὶν Πεδά 

ΟΥ̓ τΠ6 Αποϊεπὶ Ηομμ! 
πίον σβευβα απα ΟἹ.Ὁ ΒΕΒΥΑΝΎ, οἰϊηιδίπσ ἐδ6 ἀδοοσπέ 

ἰο ἐδε Τοηιρίε. 
σΒΕῦΒΑ 

Του τενεσεπα οἢ 1] -νγαγα οὗ ΤΥ 5οπγε  Π|6 5'Γ6 
Εγεςμίμδιβ, νν ἢ 116 Πα να  Καα γεῦ ἰη ἐπε Ἰἰσ]ῦ, 
Βδδγ ὑὉΡ, 8ἃΠα ΡγῈ85 ἴο γοῃ (ὐοα᾽ 5 ΟΥ86]6, 
ΤΠηδαὺ ἴῃποὰ τηᾶγϑὺ 5876 τὴν Ἰον, 1 [χα Κίησ 
Α ΡῬοάϊηρ-ΡῬ]εαρε οἵ β8οπ5 ἢαίῃ υἰξζετγεα ἔουίῃ. 
Τί βϑυνεαεῦ νυ ἢ ἐγ] 6 ηα5 ἴο 5ῃδγ6 ργοβρευί : 190 
Απα ἢ ἀπο Οοὐ ἔογθια--- 1] ὈΕ 81], 

1 ΒΥ ρεγρϑύπδυϊηρ ὕμ6 το οὗ ὑσιιθ- ΟΓῚ Ετδομ οἰ 5. 

73 



ΙΩΝ 

εἰς “ὄμματ᾽ εὔνου φωτὸς ἐμβλέψαι γλυκύ. 
ἐγὼ δέ σ᾽, ὥσπερ καὶ σὺ πατέρ᾽ ἐμόν ποτε, 
δέσποιν᾽ ὅμως οὖσ᾽ ἀντικηδεύω πατρός. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 
ὦ θύγατερ, ἄξι᾽ ἀξίων γεννητόρων 
ἤθη φυλάσσεις κοὺ καταισχύνασ᾽ ἔχεις 
τοὺς σοὺς παλαιοὺς ἐκγόνους αὐτόχθονας. 
ἕλχ᾽ ἕλκε πρὸς μέλαθρα καὶ κόμιζέ με. 
αἰπεινά τοι μαντεῖα" τοῦ γήρως δέ μοι 

740 συνεκπονοῦσα κῶλον ἰατρὸς γενοῦ. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

ἕπου νυν" ἴχνος δ᾽ ἐκφύλασσ᾽ ὅπου τίθης. 
ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 

ἐδού. 
τὸ τοῦ ποδὸς μὲν βραδυ, το τοῦ δὲ νοῦ ταχύ. 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
βάκτρῳ δ᾽ ἐρείδου περιφερῆ στίβον χθονός. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 
καὶ τοῦτο τυφλόν, ὅταν ἐγὼ βλέπω βραχύ. 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
ὀρθῶς ἔλεξας" ἀλλὰ μὴ πάρες κόπῳ. 

ΠΑΙΔΑΓΩΙῸΣ 
οὔκουν ἑκών γε" τοῦ δ᾽ ἀπόντος οὐ κρατῶ. 

τς ΚΕΕΟΥ͂ΣΑ 
ξ΄" ς »“ - “-“ Ἁ 7] 

γυναῖκες, ἱστῶν τῶν ἐμῶν καὶ κερκίδος 
᾽ὔ ΧΆ , 

δούλευμα πιστόν, τίνα τύχην λαβὼν πόσις 
βέβηκε παίδων ὦ ὧνπερ εἵνεχ᾽ ἥκομεν, 

750 σημήνατ᾽" εἰ γὰρ ἀγαθά μοι μηνύσετε, 
οὐκ εἰς ἀπίστους δεσπότας βαλεῖς χαράν. 

ΧΟΡΟΣ 
ἰὼ δαῖμον. 
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"Τίβ βυνεεῖ ἴο σαΖε 'π Ἔευὐεβ οὗ βυτωρδίῆγ. 
Νον [Πϊπα οἱά Ἰονίπρ τε πάδησα οἵ ΤὴῪ 5ἰγα 
Ι, ἐπουρῃ ὑῃγ ᾿ἰδάγ, γεπάθυ θδοκ ἴο {Π66. 

ΟΙὮ ΒΕΆΨΑΝΤ 
ΜγΥ ἀφυρπτου, βρίγὶ δ νοσΐηγ οὗ ΠΟΡ]6 βἰγῈ8 
ΤΠου Κεερεαβῦ, δπα ἔποιὺ Παβϑὺ ποῦ ρὰΐ ἴο 5ῃδιηβ 
ΤΗΐης οἰ ἔοτείαιμεγβ, σμ] άσεπ οὗ {πᾳ 501]. 
Ὀγανν, ἄγαν τα ἰουγαγάβ {Π6 5ῃ 1 Π65, πα Ὀγπρ᾽ τηῈ Οη. 
5ἴξερ ἰ5 {πε σοά-ν γα ρδΐῃ : ΡῈ ἔμοι ρῃγϑίοϊδη 
ὕπῖο τηΐπε ἄρα, ἀηα ΠΕΙΡ τὴν τοὶ] πη ρ ̓ἰπη}05. 740 

ΟΒΕῦΒΑ 
ΕΟ] ον : ἰάκα μεεὰ ψῇεσα ἔπου ἀοβὺ ρ]απὶ ἴῃ γ ἔεεῦ. 

ΟἸὮ ΒΕΒΥ͂ΑΝΤΥ 
Ι. ἵμεγε! 
51ονν 18 πε ἔοοῦ, 5.1}} Ὀγ {π6 πιϊπα ουΐειγρρεά. 

ΟΒΕῦΒΑ 
Τῦν ἹὉἢ ἰῃγ 5ἰδῆ {ΠῸ στουπά : ἰεὰπ Πᾶτὰ {ἐπ εγεοη, 

ΟΙῸ ΒΕΡΨΑΝΤ 
ΒΙΙπὰ συΐϊάε 15 18 ὑΠἘη τηΐηα αγεβ 5Έῖῦνα 50 1]}]. 

σΒΕῦβΑ 
ϑοοίῃ 53αϊὰ : γεῖ γε] ποὺ ἴποι ἴο ννεδυΐη 688. 

ΟΙΠ ΒΕΒΥΑΝΤ 
Ι ψου]Ἱὰ ποῦ, Ὀὰΐ τὴν Ἰοβὺ βίγεηστῃ 1 σοτητηδηα ποῖ 

σΒΕῦΒΑ 
ἡ γοτηθη, γῇ] οἢ ἀο 164] βευνίςε δὲ ΤΥ Ἰοοσα 
Απά βῃυθι!ε, βῆονν νυν μδὺ ἔοσϊαπε Παῖῃ τὴν Ἰοσὰ 
Εουπα τουποἢίηρ ἰββιιθ, ῸΓ ν᾽ ἢ ἢ σαιβα νγα σδΙη6. 
Εοτ, ἢ γε βρεᾶκ ροοά {ἰαἴπρβ πῖο της, 150 
Υουγ αυ66ῃ 588}} ποὺ ἔογρεὺ {πε ἀεθὲ οὗ 1ογ. 

ΓΠΗΟΒΌΞΒ 

ΑὮ ἔαϊε! 
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ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 
ΝΝ ’ Ν “ ῇ ᾽ ᾽ , τὸ φροίμιον μὲν τῶν λόγων οὐκ εὐτυχές. 

ΧΟΡΟΣ 
Ν Ἁ 

ἰὼ τλᾶμον. 
ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 

ἀλλ᾽ ἢ τι θεσφάτοισι δεσποτῶν νοσῶ; 

ΧΟΡΟΣ 
“ 7 “ 7 - -“ Τ᾿ 

εἶεν" τί δρῶμεν, θάνατος ὧν κεῖται πέρι; 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
’ὔ “ κι ᾽ Υ͂ ’ ’ὕ τίς ἥδε μοῦσα, χὠ φόβος τίνων πέρι; 

ΧΟΡΟΣ 
"» Ἃ Ὁ Ἃ γ ἣν 

εἴπωμεν ἢ σιγῶμεν; ἢ τί δράσομεν; 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
4 ς » Ἅ ᾿] 3 3 Ϊ 

εἴφ᾽" ὡς ἔχεις γε συμφορὰν τιν εἰς ἐμέ. 

ΧΟΡΟΣ 
᾽ ἣ, ] ᾿] “ 7 ΄-΄“ἃν 

700 εἰρησεταῖ τοι, κει θανεῖν μέλλω διπλῇ. 
: » 7 ΓΡΥ ΟΡ, ΔΙ ,ὕ ἱ 

οὐκ ἔστι σοί, δέσποιν᾽, ἐπ᾿ ἀγκάλαις λαβεῖν 
τέκν᾽ οὐδὲ μαστῷ σῷ προσαρμόσαι ποτέ. 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
» Ἷ 

ὦμοι, θάνοιμι. 
ῖ ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 

θύγατερ--- 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

Φ ΄ ον Ν Ν “- 

ὦ τάλαιν ἐγὼ συμφορᾶς. 
ἔλαβον, ἔπαθον ἄχος ἀβίοτον, φίλαι. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 
διοιχόμεσθα, τέκνον. 

ΚΡΕΟΥ͂ΖΑ 
Σ᾿» ΄“ 

αἰαῖ αἰαῖ" 
διανταῖος ἔτυπεν ὀδύνα με πλευ- 
μόνων τῶνδ᾽ ἔσω. 
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ΟἸὉ ΒΕΆΨΑΝΤ (ασιαε). 
Νο Παρργ-ΡὈοάϊηρ ρΡγοὶαας οὗ {πεῖν 5ΡΈ Ἐς ! 

σΗοΘΗῦΒ 
ΑὮἢ ΠΔρ] 688! 

ΟΙὉ ΒΕΗΥΑΝΤ (ασὶα6) 
Ηδἃ, 5᾽πκΚ5 τηΐπε Πϑαγΐ [ῸΥ τὴν Ἰογαβ᾽ οὐδο]ε ! 

σΗοΗῦΒ 
ὙΠηδῦ 51|4}} νὰ ἀο ψῇδπ ἀδθαδῖῃ 15. ἴῃ ὑπ ρδὶῃ ἢ 

ΟΒΕῦΒΑ 
Ὑγηδῦ πηθδηϑβ ὑΠΐ5 βίγαϊ πῃ, ἀπ α νυν ῃδυθίογε ἰ5 ΣΟ ἔεδυ ὃ 

σΗοΒῦΒ 
ΞΡΘΘΟῊἢ ἢ--- 5116 πο ὃ--ὐν δῦ 15 Ὁ {Παῦ νγεὲ 5Βῃου]ά 4ο ὃ 

σΒΕῦΒΑ 
ΞΡδδκ : βοπηδιῃϊπρ γε Κεαρ ὕδοκ ὑπαῦ ζουομείῃ τη. 

σΗΟΗῦΒ 
ΤΠοῦ 5Π4}Ὁ "ὲ ἰο]α,--γεα, ὑπουρῇ 1 αἷς ὑνγίσα ονεσ. 760 
ὝΙ5 ποὺ ἴοῪ {ῃεθ, τὴν ἀπε εη, ἰπ διτηβ ἴο [Ὁ] 4 
ΟΠ] ΓΘ, ΠΟΥ ΡΓ655 {Π 6 πὶ ανοῖ ἴο ἴῃγ ὑγεαϑῦ. 

ΟΒΕῦΒΑ 
ΑἩ, νρου]Ἱὰ 1 τηϊσῃΐ αἱε ! 

ΟἸὮ ΒΕΒΥΑΝΤ 
Πδυρ]ἶογ-- ; 

σΒΕῦΒΑ 
ΑὮ νυεΐοῃ !---8Δἢ ΠῚ6 [ῸΓ ΤΥ τηΐβευυ ! 

Ι Πᾶνε σοϊζεῃ βοῦα Πυχγί, ΤΥ ἔγεπάβ:; ψηδὲ 15 {πὶ 
απἴο πη6 ἢ 

ΟΙ ΒΕΒΥ͂ΑΝΤ 
ὕπάοπηε---ἰπουὺ Απα 1! 

Ο ομ4! 
ΟΒΕῦΒΑ 

ΑὮἩ πι6, 8ἢ τηῈ ! Ὸγ {πε δηρσιυ βηῃ-ἀατὲ 
Ηδῖῃ Ρίθγοθα τὴς ἐμπτοιρἢ, ἀπά Παΐῃ Ρ]υησεά ἄδερ 

ἰηΐο μηΐηα Πεασγῦ. 
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ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 
μήπω στενάξῃς, 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
᾽ Ν ’, ’) 
αλλὰ πάρεισι γοοί- 

ΠΑΙΔΑΓΩΙΓῸΣ 
Ν Ἃ , πρὶν ἂν μάθωμεν--- 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
᾽ , ’ 

ἀγγελίαν τίνα μοι; 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 
ῇ [ “ 

εἰ ταὐτὰ πράσσων δεσπότης τῆς συμφορᾶς 
κοινωνός ἐστιν, ἢ μόνη σὺ δυστυχεῖς. 

ΧΟΡΟΣ 
»,} ἕ Φ ,, “-“ 7 

κείνῳ μέν, ὦ γεραιέ, παῖδα Λοξίας 
", 5 ᾽ » “-“ ΄ 7 

ἔδωκεν, ἰδίᾳ δ᾽ εὐτυχεῖ ταύτης δίχα. 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
ΓΌΣ 59 Ν ».Ἅ Ν ΕΣ » » 

τόδ᾽ ἐπὶ τῷδε κακὸν ἄκρον ἔλακες ἔλακες 
ἄχος ἐμοὶ στένειν. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 
Ἂ “ “ Ν »Μ πότερα δὲ φῦναι δεῖ γυναικὸς ἔκ τινος 

τὸν παῖδ᾽ ὃν εἶπας, ἢ γεγῶτ᾽ ἐθέσπισεν; 
ΧΟΡΟΣ 

» ΤΩΣ), 1.5. “ , 

ἤδη πεφυκότ᾽ ἐκτελῆ νεανίαν 
ὔ ) [οἱ ,ὔ “ ᾿ χο ’ 

δίδωσιν αὐτῷ Λοξίας: παρῆ δ᾽ ἐγώ. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

“ γε " " » ΄ πῶς φής; ἄφατον ἄφατον ἀναύδητον 
λόγον ἐμοὶ θροεῖς. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 
-“ χα ς ἊΝ 2 

κἄμοιγε. πῶς δ᾽ ὁ χρησμὸς ἐκπεραίνεται 
, ῇ ΄ “ Ψ] 2 νῈ “ 

σαφέστερόν μοι φράζε, χὥστις ἔσθ᾽ ὁ παῖς. 
ΧΟΡΟΣ 

«“ ΄' 2 -" ἣ 

ὅτῳ ξυναντήσειεν ἐκ ναοῦ συθεὶς 
πρώτῳ πόσις σός, παῖδ᾽ ἔδωκ᾽ αὐτῷ θεός. 



ΙΟΝ 

ΟἿ ΒΕΗΥΑΝΤ 
Ναν, τηοδη ποῦ γοῦ--- 

σβεῦβα 
Βυΐ νυνὶ] σα {Π6 5οὺ] οὗ πη ἢ]]! 

ΟΙ ΒΕΆΥΑΝΤ 
Ετε νὰ 5848]] ᾿βᾶγη--- 

σΒΕῦβα 
ὙγΒαῦ {ἰἀϊηρβ8 γειηδίη [Ὁ τὴ8 51}}} δ 770 

ΟΙὉ ΒΕΒΥΨΑΝΤ 
1 ἴῃ ὅπ βᾶτὴςδ δ᾽ αἱ οὐγ Ἰοτὰ 
Ηδνε μαζί, οὐ {πϊπῈ ἃ]οπα τηϊδίογίαπα θ6. 

σΗΟαῦβ 
᾿Αποϊἰεπῦ, ἴο Πΐτπη μαὶῃ [οχίαβ σίνεῃ ἃ 501, 
Αμὰά ργναϊε ἸΟῪ 15 ἢΐβ, Ἀπβμαγαα οὗ ΠΕυ. 

σΒΕῦΒΑ 
ΑὮ 5ΒΟΥΤΟΥ ΟἿ. ΒΟΙΤΌΥ,, [ὉΥ οΥΟυγη Οὗ ΒΟΥΤΟΥ, ΔΠα γγο06 5 

ῸΓ τὴν 5ἰρῃίησ! 

ΟΜ ΒΕΒΥΑΝΤ 
Βαυὲΐ οὗ δος νγοσδη ταῦ ἢ γεὺ "6 ὈΟΙΉ, 
ΤῊΗϊς οΠὨ1]ἃ ὃ---οὐ ἀ1α ἔπε (σοα ρῥτοοϊαίπη Πΐπὶ ὈΟΤῊ ὃ 

σΗΟΕῦΒ 
ΑἸγεδάν Ῥουῃ--ΠΑΥ͂ ΠΊΟΓΘ, ἃ 5. Ρ]| 1] Πρ ΤΟ 780 
Ποίὴ 1 οχΐαβ σῖνε τη. [1 νγὰβ ἔμευθ, 8ΔπηΠα ἢϑαγα. 

σΒΕῦΒΑ 
Ηονν βαγεβὺ ὑπο ὃ---Πᾶ 16 1655, ΠΠΒΡΕΆΚΑΌΪ6 ἐπίπρϑ ἴῃ 

ΤΠ 6 Θ8γ5 αὐ ἔπου ογγίηρ--- 
ΟΙὮ ΒΕΒΨΑΝΤ 

Απᾶ πυΐπθ. Βαυΐ ον ψουκβ οαὖ {ΠῸ οΥδο]ὸ ἢ 
Μοτῖε οἰθαυὶν [6}}] πηα : ψῃο {πε δα 15, {6}}. 

σηοΗῦΒ 
ὙΥΒοῖηβο τῆν Ἰογὰ 5ῃουϊα ἢγβὺ τηδεΐ 85 ἢ6 ραββεᾶ 
Ετσοιῖὰ ὑπῃ6 οα᾽ 5 ἔδπθ, πε (οα σᾳνε Πΐπὰ [ῸΣ 50η. 

79 
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ΙΩΝ 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
ὀτοτοτοῖ" τὸ δ᾽ ἐμὸν ἄτεκνον ἄτεκνον ἔλαβεν 
ἄρα βίοτον, ἐρημίᾳ δ᾽ ὀρφανοὺς 
δόμους οἰκήσω. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 
τίς οὗν ἐχρήσθη; τῷ συνῆψ᾽ ἴχνος ποδὸς 
πόσις ταλαίνης ; πῶς δὲ ποῦ νιν εἰσιδών ; 

ΧΟΡΟΣ 
οἶσθ᾽, ὧ φίλη δέσποινα, τὸν νεανίαν 
ὃς τὐρὲ ἔσαιρε ναόν ; οὗτος ἔσθ᾽ ὁ παῖς. 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
ἀν᾽ “ὑγρὸν ἀμπταίην αἰθέρα πόρσω γαί- 
ας ᾿Ιὑλλανίας, ἀστέρας ἑσπέρους, 
οἷον οἷον ἄνγος ἔπαθον, φίλαι. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 
ὄνομα δὲ ποῖον αὐτὸν ὀνομάζει πατήρ; , 
οἷσθ᾽, ἢ σιωπῇ τοῦτ᾽ ἀκύρωτον μένει ; 

ΧΟΡΟΣ 
᾽ 7 “- » ,ὔ 

Ἴων᾽, ἐπείπερ πρῶτος ἤντησεν πατρί. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 
Ν ΝΣ ΤΑΣ ,ὔ » , 

μητρὸς δ᾽ ὁποίας ἐστίν ; 
ΧΟΡΟΣ 

᾽ " , 

οὐκ ἔχω φράσαι. 
“ :] Ωγ 5 αὶ ᾿ }] δ ΑΥῊΣ “- Ἷ 

φροῦδος δ᾽, ἵν᾽ εἰδῆς πάντα τἀπ᾽ ἐμοῦ, γέρον, 
παιδὸς προθύσων ξένια καὶ γενέθλια, 
σκηνὰς ἐς ἱερὰς τῆσδε λαθραίως πόσις, 
κοινῇ ξυνάψων δαῖτα παιδὶ τῷ νέῳ. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 
, ΄ - 

δέσποινα, προδεδόμεσθα, σὺν γάρ σοι νοσῶ, 
“ ον Ν , 

τοῦ σοῦ πρὸς ἀνδρός, καὶ μεμηχανημένως 
ς ῇ ,ὔ ...» , 

ὑβριζόμεσθα δωμάτων τ᾽ ᾿Ερεχθέως 



ΙΟΝ 

σΒΕῦΒΑ 
᾿ Αἢ πῖα ! 4ἢ} πη6 "- --απα τὴν νγεἰγα 

ΟΥ Βδγγθβηπμθββ, ὈΔΥΓΘΠΠ6855 σιρραῖ τὴν [{{ὸ--- 
«]Θβοϊα ϊοπ-ορργοββεα 790 

54]} 1 ᾿νε οἡ, ᾿ἰνίηρ πη 6ἢ1141655 Π4]]5 ! 
ΟΙ) ΒΕΆΠΨΑΝΤ 

Υῆο νναβ ὑπ6 ομπ]α ἐογείοἹα ὃ Βοτὰ τηδὺ πε ἢγϑῦ, 
Ουΐ 544 46 6π᾿5 ἰΙοσα ἢ Ηον 5ἂνν Π6 ἢΪΐπ), ἀπ ὙΠ ΘΓ ἢ 

σηοΗῦβ 
Βεπιειηθεγεϑὶ ποι, Ὁ ἀθδγ τὴν 466 η, {πε γοιυίϊι 
Τηδΐ συνερῦ ὑπΠ6 ἴδε} ] 6 5 ἥοου ὃ Ταῦ 50 15 Π6. 

σΒΕῦΒΛ 
ΟἹ ἴο ἔεε οπ ἐπε υυἱηρβ οὗ ἃ θῖνα 

ΤῊγοῸρ ἴπς6 οοδδη οὗ αἱ, πα ἔγοιη Η 6]]15 αἴδν ἴο 
1Π6 5ἴδιβ οὗ {π6Ὸ ννεβὺ! 

ΘΌΘἢ Ραΐῃ Οἢ. Π16, {16 Π615, 510} Δ σ]5ἢ [8]]5 ! 
ΟΙἸῸ ΒΕΗ͂ΨΑΝΤ 

Απά νηαΐ παῖς δίῃ ἢϊ5 ἐλ πεν σίνϑη ἴο Πΐπη ἢ 800 
Καονν δὲ ἔποὰ ἢ Οὖ'᾽ θἱ δὺς {Πϊ5 αμῆχοά, τππη58]16 ἢ 

ΓΗΟΕῦΒ 

Ι͂οῃ, βίποθ ἢθ ννὰβ ἤγβὲ ἴο τηεεὺ ἢἰβ 5ῖ16. 

ΟΙὮ ΒΕΒΥΑΝΤ 
Ηἰς5 τιοΐπου, ψν ῃο ἢ 

σΗηοαῦβ 
ΤΠεγεοῦ οδη 1 580 πδιρ]ΐ. 

ΜΥ Ιδά γ᾽ 5 5ροιβα Βαῖΐῃ 5ἴο] ̓  η---ἰ δῇ 41} τὴν ἴδ] 
Βε Κῆοόονπ οὗ {πε6---ἰπἴο {πῸ ἔεϑίδὶ τεηΐ, 
 βδουϊῆςσα ἔῸΣ νυν ε]οογηΐηρ ἀπ ἱτίῃ, 
ΑΠπά βργεδα ἃ ρῃὈ]1ς ἔδαβῦ ἔου {Π15 πανν 50Π. 

ΟΙ ΒΕΆΨΑΝΤ 
Βεϊγαγεά, Θυδεη, τα νι ε---ἰουῦ ἴῃ ῥμδΐῃ 15 τηΐπε ---- 
ΟΥ̓ ῃϊ5 τὴν Ἰογὰ ; Ὀγ ἐγεαβοη-ϑ γαϊα σ 6 5 
᾿ηβυ]εα ; οπ ΕΓ ο ὑΠοιιβ᾽ ρά]8ς66-8}}5 810 



ΙΩΝ 

ἐκβαλλόμεσθα: καὶ σὸν οὐ στυγῶν πόσιν 
λέγω, σὲ μέντοι μᾶλλον ἢ κεῖνον φιλῶν" 
ὅστις σε γήμας ξένος ἐπεισελθὼν πόλιν 
καὶ δῶμα καὶ σὴν παραλαβὼν παγκληρίαν, 
ἄλλης γυναικὸς παῖδας ἐκκαρπούμενος 

λάθρᾳ πέφηνεν' ὡς λάθρᾳ δ᾽, ἐγὼ φράσω" 
ἐπεί τὰ ἄτεκνον ἤσθετ᾽, οὐκ ἔστεργέ σοι 
ὅμοιος εἶναι τῆς τύχης τ᾽ ἴσον φέρειν, 
λαβὼν δὲ δοῦλα λέκτρα νυμφεύσας λάθρᾳ 

890 τὸν παῖδ᾽ ἔφυσεν, ἐξενωμένον δέ τῷ 
Δελφῶν δίδωσιν ἐκτρέφειν" ὁ δ᾽ ἐν θεοῦ 
δόμοισιν ἄφετος, ὡς λάθοι, παιδεύεται. 
νεανίαν δ᾽ ὡς ἤσθετ᾽ ἐκτεθραμμένον, 
ἐλθεῖν σ᾽ ἔπεισε δεῦρ᾽ ἀπαιδίας χάριν. 
καθ᾽ ὁ θεὸς οὐκ ἐψεύσαθ᾽, ὅδε δ᾽ ἐψεύσατο 
πάλαι τρέφων τὸν παῖδα, κἄπλεκεν πλοκὰς 
τοιάσδ᾽" ἁλοὺς μὲν ἀνέφερ᾽ εἰς τὸν δαίμονα, 
ἐέλθὼν δὲ καὶ τὸν χρόνον ἀμύνεσθαι θέλων 
τυραννίδ᾽ αὐτῷ περιβαλεῖν ἔμελλε γῆς. 

820 καινὸν δὲ τοὔνομ᾽ ἀνὰ χρόνον πεπλασμένον, 
Ἴων, ἐόντι δῆθεν ὅτι συνήντετο. 

ΧΟΡΟΣ 
οἴμοι, πανούργους ἄνδρας ὡς ἀεὶ στυγῶ, 
οἱ συντιθέντες τἄδικ᾽ εἶτα μηχαναῖς 
κοσμοῦσι. φαῦλον χρηστὸν ἂν λαβεῖν φίλον 
θέλοιμι μᾶλλον ἢ κακὸν σοφώτερον. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 
καὶ τῶνδ᾽ ἁπάντων ἔσχατον πείσει κακόν' 
ἀμήτορ᾽, ἀναρίθμητον, ἐκ δούλης τινὸς 
γυναικός, εἰς σὸν δῶμα δεσπότην ὁ ἄγειν. 
ἁπλοῦν ἂν ἣν γὰρ τὸ κακόν, εἰ παρ᾽ εὐγενοῦς 

840 μητρός, πιθών σε, σὴν λέγων ἀπαιδίαν, 

ὃ2 



ΙΟΝ 

(αδῦ ἔσσῃ Ε Απα τῃϊΐς 1 5ᾶγ, δ8 μαϊίηρ ποῖ 
ΤῊΥ Ἰογά, "ναΐ εξξεν Ἰονίηρ ἔπ δα ἐῃδη Πΐτη, 
ὙΠΟ Θδπη6 ἃ βίγδησευ ἴο ἐῃγ θυγρ ἀπά Ποιηο, 
γνεάάβδα {ῆξε, ἀπᾶ τεοεϊνοα ἐπίης Πουϊΐαρσε, 
Απὰ οὗ Δποῖθοὺ νγοσηδη σαὺ Ἠΐτη 5015 
ΟἸαπά εβείηα : 1:18 ““ οαπά δϑίϊθ ψνΠ]1 1 ρτόνε :- 
Κπονῖηρ {Πε6 ὈΆΥΤΘΠ, ἢδ νγᾶβ ποῖ οοηξεπὲ 
Τὸ 5ῃᾶγα την ἔογξαπο, ἕο ραγίαϊκε ἐγ Ἰοΐ, 
Βαΐ ἴοοκ ἃ 5]ανε ἴο ἢἷβ οἰαπάεςξίπε δε, 
Βεραῦ 1Πϊ5 βοῃ, ἔγοτη Αἰ ἢεπβ βεπὶ ἨΪπ|, ὅανε 820 
ὕπο Ξοτηθ Περι ΐαπ᾿ 5 ἔοβξεσίπρ : ὉΓ οοποραϊτηεηξ 
γν»ὰβ 6 γεαγϑά ἴῃ ἔῃ ἐδιηρ]ε, οοπβεογαῖα. 

ΤΠεη, ΨΠεπ Πα Κπανν ἐπε ἐγ ρ]ηρ ΓᾺ]]γ στον, 
Ης ἄγεν ἴπες Πί μου Ὀγ {πε Πορε οὗ 5018. 
50, ποῦ πε 604 Παΐῃ 1164, Βαΐ ἐΠΐβ τηδη 1164, 
Ἀδαυῖηρ 50 Ἰοηρ {Π6 184, ννεανίηρ' 519} ρ]οίϑ. 
)εἰεοϊεα ἤεσθ, 6 νγνου]α οαϑὶ ἰἢ οὴ ἐῆε Οοά: 
Βαυΐ, 5Ξ4ἔε ἰπ Αἰῆεπβ, ἢς νου] βεῖ ΠΕῚ ογοννη 
[ΠΡοη Ἠΐπι, συδτγαϊησ ᾽σαϊπϑῦ ἔπε σἤδποα οὗ ἐϊμηδ. 
Βυΐ {15 πεῖν παπιε᾽ς τηϊβξαϊεα ἔουροτν ! ; 830 
[οη---ϑαῖ ευγα οῃ ἢΐτῃ ἐῃεη ἢγβὺ, ἔουβοοίῃ ! 

σΗοΗῦβ 
ΑὮ πηα ! ἢονν δνϑύτηοσα 1 Ἰοαΐμα ἐπε Κπανο 
ῬΠαΐ ρῥ]οἐξει ἢ γτοησϑ, δηᾶ {πε π ν1Π β γαΐαροτη 
ΤῊΟΚ5 ἔστ ! Βα τηΐπε ἐπα ἔπε πα οὗ βίτηρ!ε βοι] 
Υεῖ Ποπαβῦ, γαῖμευ ἔῃδη ἐῃπ οὐδίθιεσ ν]]δίη. 

ΟΠ ΒΕΒΥΑΝΤ 
ΑΠά 8 ψγοῦβα 11] ἔῃδη 411 ἐῃηΐ5 τατισὲ ἔῆοα Κποῦν, 
Τὸ ἴδκε ἱπῖο ἐῃΐπε μοῦξα ἴον Ἰογά ἐποσεοῦ 
Α 5]ανε᾽ 5 γαῖ, τηοίμευ εβϑ, οὔ ποπε δοοοππηξ! 
Ὕνετε θαΐ οης 1]], 1 ἔτομ ἃ ἔγεθ- θΟΥ᾿ γγΟΤΉ}, 
ΜῈ ἴῃ γ οοηβαηΐ, Ρἰεδαϊησ ἢν ὈδΥγΈΠΠ 685, 840 
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ἐσῴκισ᾽ οἴκους" εἰ δὲ σοὶ τόδ᾽ ἦν πικρόν, 
τῶν Αἰόλου νιν χρῆν ὀρεχθῆναι γάμων. 
ἐκ τῶνδε δεῖ σε δὴ γυναικεῖόν τι δρᾶν' 
ἢ γὰρ ξίφος λαβοῦσαν ἢ ἢ δόλῳ τινὶ 
ἢ φαρμάκοισι. σὸν κατακτεῖναι πόσιν 
καὶ παῖδα, πρὶν σοὶ θάνατον ἐκ κείνων μολεῖν. 
[εἰ γάρ Υ ὑφήσεις τοῦδ᾽, ἀπαλλάξει βίου' 
δυοῖν γὰρ ἐχθροῖν εἰς ἕν ἐλθόντοιν στέγος, 
ἢ θάτερον δεῖ δυστυχεῖν ἢ θάτερον. 
ἐγὼ μὲν οὖν σοι καὶ συνεκπονεῖν θέλω, 
καὶ συμφονεύειν παῖδ᾽ ἐπεισελθὼν δόμοις 
οὗ δαῖθ᾽ ὁπλίζει, καὶ τροφεῖα δεσπόταις 
ἀποδοὺς θανεῖν τε ζῶν τε φέγγος εἰσορᾶν. 
ἕν γάρ τι τοῖς δούλοισιν αἰσχύνην φέρει, 
τοὔνομα" τὰ δ᾽ ἄλλα πάντα τῶν ἐλευθέρων 
οὐδὲν κακίων δοῦλος, ὅστις ἐσθλὸς ἡ. 

ΧΟΡΟΣ 
κἀγώ, φίλη δέσποινα, συμφορὰν θέλω 
κοινουμένη τήνδ᾽ ἢ θανεῖν ἢ ζῆν καλῶς. 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
ὦ ψυχά, πῶς σιγάσω ; 
πῶς δὲ σκοτίας ἀναφήνω 
εὐνάς, αἰδοῦς δ᾽ ἀπολειφθῶ ; ; 
τί γὰρ ἐμπόδιον κώλυμ᾽ ἔτι μοι; 
πρὸς τίν᾽ ἀγῶνας τιθέμεσθ᾽ ἀρετῆς, 
οὐ πόσις ἡμῶν προδότης γέγονεν ; 
στέρομαι δ᾽ οἴκων, στέρομαι παίδων, 
φροῦδαι δ᾽ ἐλπίδες, ἃ ἃς διαθέσθαι 
χρη ̓ἕουσα καλῶς οὐκ ἐδυνήθην, 
συγῶσα γάμους, 
σιγῶσα τόκους πολυκλαύτους. 
ἀλλ᾽ οὐ τὸ Διὸς πολύαστρον ἕδος 



ΙΟΝ 

Ης [ουπᾶ δὴ μεὶσ. Οὐ, 10 τῃϊς ΠΠπεα ἴηδεὲ ποῦ, 
Ηε ουρπὲ ἴο πᾶνε βουρῃῦ ἃ να οὗ Αθο θ᾽ τᾶςσο. 
Νονν, βοιηθιΐηρ ννουΐῃν οὗ ψνουηδη τηπϑὺ ποι 6ο .-- 
Οτάβρ ἔπου ὑΠ6 βυνογά, οὐ ὈΥ 50Π16 νν 1] 1 Π 6855 
Οὖἷ' Ροΐβοῃ 514Υ ἐπα ἢ Βα πη δηα ἢϊδβ 50η, 
Εγα ὑγεδομογοιβ ἀδαῦῃ 5}.4}1 οοπλα ἔγομῃ ἔπ θυὴ ἴο {Π| 66. 
Εογ, 1 ἴποὺ ἢΐηοἢ, ᾿εἴἰ5 ἔπμοὰ 5Π4}Ὁ Ἰοβα ἐμ ν [1 : 
ΕοΥ, δ η ἔννο ἔοεβ θθπθαῖῃ οπε τοοῦ θ6 τηεῦ, 
ΤῊΗΐϊς οΠπ6 οΥ ὑπαῦ οπα πηιιϑὺ ὑπ6 ν]οξίτη 6. 
ὙΥΠΠηρ ἅπὶ 1 τ {Π6 6 ἴο 5Πᾶγα {Π15 ννοσκ, 
1Ὸ επῖον ἐῃ6 ρῬαν]]οπ, 54ν {Π6 δα 
γηετε πα ΡΥΓΘΡράγαβ {π6 ἔδαϑβῦ :---τεραυὶηρ᾽ 50 
Μῦν Ἰογάβ ὑπεὶν παυγίαγο, Ἰοῦ τὴθ αἷε οὐ ἰἶνε ! 
ΤΠγα ἰ5 αὐ οπα {πίηρσ Ὀυησεῖῃ 5Π8π|6 ἴο βδἰανεϑβ, 
ΤῊΣ πάη : ἴῃ 8ἃ]] εϑίβ πὸ 5'ανε 18 ὑοΟΥ56 
ΤἼδη ἔτεα τηθ πη, 50 ἢ6 θ6δὺ 8π ὑρυῖρῃϊ 50]. 

: σΗΟΕῦβ 
Ιἴοο, ἀδδι τηϊβίγεϑϑ, 1 σοηβεηΐ ἴο 5ῃ 68 
ΤῊΥ ἔαϊε,---οὐ ἀδθαῖῃ, οὐ ΠοπΟΌγΔ 0 ]6 [18 π. 

σπΕῦΒΑ 
Ο, πον ΚΕῈρ 5116 Π66, ΤΥ 501] ἢ 
Υεὐ πον 518}} 1 ἄδτα ἴο ἅΠ1Ὸ]] 

Περᾶς μά άδη οὗ ἀδυκηδϑ5, ἀπά οαϑδὺ ὑΠεῈ 5ῆδιης "ες ῃὶπὰ 
τη6 ἢ [υἱπα τη ἢ 

Υεὶ ννῇῃδὺ ἐπίπρ τετηδίπεςῃ ἴο ἔεϊζεῦ τηθ, νν μαὺ τῃϊηρ ἴο 
ὙΠ Ποτη οδη 1 βἰδηά ἴῃ νἰγίαο᾽β σ]ου]ου5 5 Ὑ1{Ὸ ὃ 
Ηδὶ ποὺ ταΐπα Πυβθαηα ἃ ὑγαϊζου θα πη 5ῃονη ἴο ΠΪ5 

γε ὃ 
Ι τὰ ΠΟῪ οὗ ποιης θεγεῖι, ἂπὰ οὗ ομ] άσεη θεγεῖς: 
ΟΥ̓ πε βορββ παν ]πρ 1 ΟΠ εΥυ5Πδα ποῦ ὁΠ6 15 ἰϑξϊ, 

Έο ἀτοδαπηϑα 1 5Ππου]α οὐ ον 411} {πη ρε ψμΕ]], 
Υεὺ πυρὶ οὗ ὑπαὺ Ὀγ164] οὔ Πουτουῦ ἰε]], 
Ναδυρηΐ οὗ ἐπε Οἱ ἢ δτηϊα ἔδαῦβ ὑπαὺ Ὀεξε}]. 

Νον πᾶγ---ὈΓ {πε ραϊδοε οὗ Ζευβ βίδυ- Ὀσὶρηξεπαά, 

ὃ5 

800 

8600 

870 



880 

890 

900 

86 

ΙΩΝ 

καὶ τὴν ἐπ᾽ ἐμοῖς σκοπέλοισι θεὰν 
λίμνης τ᾽ ἐνύδρου Τριτωνιάδος 
πότνιαν ἀκτάν, 
οὐκέτι κρύψω λέχος, ὦ ὡς στέρνων 
ἀπονησαμένη ῥᾷων ἔσομαι. 
στάζουσι κόραι δακρύοισ:ν ἐμαί, 
ψοχὰ δ᾽ ἀλγεῖ κακοβουλη,θεῖσ᾽ 
ἔκ τ᾽ ἀνθρώπων ἔ ἔκ τ᾿ ἀθανάτων, 
οὺς ἀποδείξω 
λέκτρων προδότας ἀχαρίστους. 

ὦ τᾶς ἑπταφθόγγου μέλπων 
κιθάρας ἐνοπάν, ἅτ᾽ ἀγραύλοις 
κέρασιν ἐν ἀψύχοις ἀχεῖ 
μουσᾶν ὕμνους εὐαχήτους, 
σοὶ ̓ μομφάν, ὦ Λατοῦς παῖ, 
πρὸς τάνδ᾽ αὐγὰν αὐδάσω. 
ἢλθές μοι χρυσῷ χαίταν 
μαρμαίρων, εὖτ᾽ εἰς κόλπους 
κρόκεα πέταλα φάρεσιν ἔδρεπον 
ἀνθίζειν χρυσανταυγῆ'" 
λευκοῖς δ᾽ ἐμφὺς καρποῖσιν 
χειρῶν εἰς ἄντρου κοίτας 
κραυγὰν Ὦ, μᾶτέρ μ᾽ αὐδῶσαν 
θεὸς ὁμευνέτας 
ἄγες ἀναιδείᾳ 
Κύπριδι χάριν πράσσων. 

τίκτω δ᾽ ἁ δύστανός σοι 
«οῦρον, τὸν φρίκᾳ ματρὸς 
εἰς εὐνὰν βάλλω τὰν σάν, 
ἵνα με λέχεσι μέλεα μέλεος 
2 , , 

ἐζεύξω τὸν δύστανον. 



ΙΟΝ 

ΒΥ ἰδ νναϊοβίονγει οἵὰρ ψγῇεγα τὴν Οοα 6955 
ὉΠ γόης 5, 

ΒΥ {πε ΠοΙν 5ῆογα οὗ {Π6 τπηθγε Τ υϊοπὶ8 
ΕἾ1- ὈΥτταΐηρ τϊὰ [γ᾽ 5 Ρ] δίῃ, 

Μίπε ουΐγαρα ΠΟ τηοσα Μ01] 1 Ηἰάς, {πᾶῦ Πρ τεπεά 
Μύυ Ροβοῖῃ τηδύ Ὀὲ οὗ 115 ρΡαΐῃ. 

Μίπα εγεβ 416 ἃ ἔουπίαϊη οὗ ἴβδυβ αβῦς-ν Πρ’, 
Απά τηΐπε Πϑατγὺ 15 θεϊγαγεα δπα δηρ 8ῃ-τίνεη, 
Βεϊταγεα οὗ Ἰονεῖβ ὁπ βαυίῃ, ἰπ ἤδάνεη ' 

Ι ψ 1] σρϑαῖ ἴδ, ὑπαῦ πάη Κ] 655 πάπα ἔουὶ ἢ τε]] πη ρ, 
Απᾷ {Π6 ἰ4]6 οὔ {πε ὑγαϊζουγ ἴο ἴΙονε 584}} θὲ σίνεῃ. 880 

Τ,οτᾷ οὔτε βενεη-νοϊοθα ᾿γγε, Ψηο δἰξαπαϑῦ {Π6 οΥῪ οὗ 
115 βιυ τη ρ5, [ποῖΐε βἰπρϑβ 

ὕπάεὺ Πποβα ἤπηρσειβ Π6 11{61655 υνακείῃ, ἃ βϑνεεῖ 
Ετοπὰ ὑπ Ποτη οὗ {πε οχ οὗ ἐπε ἢςε]ά, {πε ομδπῦ οὗ {ΠπῈ 

Μιυβ65 ουἰτγίηρ-- 

ΟΠΠα οὗ Ταἴοπα, 1 οὐὙ ἴο ἐπε ὅ0η-- 1 Ψ}}}] Ρ}} 151} 
την 5ῆῃδιηε ! [πε ἤοννευβ 85 1 φᾶς 

Του, ν 10} ἐπ γ ἔγεβϑαβ 8- 5] τσοὺ ἢ σο]ά, ἐΠγουρἢ 
Ρ]αοκίηρσ {Πς οἴοοιβεβ, μαδρίὶπρ ΤΥ ναὶ] τἱἢ ὑμεῖν 

Βοϊα-"ςἴεη ἤδτηε, 890 

Οδτη᾽ βῦ οὴ τη6, οδιρ)ξεβῦ ἔπε ΡΟΟΥ Ρ4]]}14 ννυγὶβῖβ οὗ πηΐπα 
Βαπαᾶϑ πα αἰαϑὺ Πδ]6 

ὕπῖο τπγ σουςἢ ἴῃ ἐπε οἀνε,---“ Μοίμετ! ταοΐμου ὅ1 
ΒῃγεΚαα οὔ τὴν νγ8]],--- 

ὙΥγουρῃϊεβὲ ἐπε ρ᾽εάβασε οἵ ΟΥρΡυΐβ : πὸ βῆδιηβ τηδάε 
ἴῃ6 σοά-Ἰ]ον ὺ 4081]. 

νυγεϊομεᾶ 1 βᾶαῦβ ἔπε ἃ οῃἹ]ά, δἀπᾶ 1 οδβδὲ Πίστη ψττἢ 
Βῃυάετίηρσ τῆγοα [4 Ὀγ146- θεὰ οὗ νοε. 

οί οἡ ὑῃγΥ οοῦο ΚΠ ογα που ἔογοεαβξὺ ἐῃν νἱοἰΐτη, 900 
Ι οϑὺ--Υ ΡΟΟΥΓ ὈᾶΌΥ πᾶ {πίπε! ἔοῦ ἴπ6 εαρ]εβ 

ἀενουγεα Ὠΐτη :---ηα Ϊο, 
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ΙΩΝ 

οἴμοι μοι: καὶ νῦν ἔρρει 
πτανοῖς ἁρπασθεὶς θοίνα 
παῖς μοι καὶ σὸς τλάμων, 
σὺ δὲ κιθάρᾳ κλάξεις 
παιᾶνας μέλπων. 

ΣΌΝ Ν “ » -“ 

ὠή, τὸν Λατοῦς αὐδῶ, 
ὃς ὀμφὰν κληροῖς 
πρὸς χρυσέους θάκους καὶ 
γαίας μεσσήρεις ἕδρας, 
εἰς οἷς αὐδὰν καρύξω" 
ἰὼ κακὸς εὐνάτωρ, 
ὃς τῷ μὲν ἐμῷ νυμφεύτᾳ 
χάριν οὐ προλαβὼν 
παῖδ᾽ εἰς οἴκους οἰκίζεις" 
ὁ δ᾽ ἐμὸς γενέτας καὶ σὸς ἀμαθὴς 
οἰωνοῖς ἔρρει συλαθείς, [οἰκεῖα] 

͵ ΄ 2 Χ 

σπάργανα ματέρος ἐξαλλάξας. 
“ »] ς ΄-ὦν ᾿ ψ 

μισεῖ σ ἃ Δᾶλος καὶ δάφνας 
ἔρνεα φοίνικα παρ᾽ ἁβροκόμαν, 
ἔνθα λοχεύματα σέμν᾽ ἐλοχεύσατο 
Λατὼ Δίοισί σε καρποῖς. 

ΧΟΡΟΣ 
» , Ν ς 3 7 οἴμοι, μέγας θησαυρὸς ὡς ἀνοίγνυται 

- 5. Τ9 “3 ἘΣ Ἃ 2 ΄ ΄ 
κακῶν, ἐφ᾽ οἷσι πᾶς ἂν ἐκθάλοι δάκρυ. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 
ὦ θύγατερ, οἴκτου σὸν βλέπων ἐμπίπλαμαι 
πρόσωπον, ἔξ ἕῳ δ᾽ ἐγενόμην γνώμης ἐμῆς. 
κακῶν γὰρ ἄρτι κῦμ' ὑπεξαντλῶν φρενί, 
πρύμνηθεν αἴρει μ' ἄλλο σῶν λόγων ὕπο, 
οὺς ἐκβαλοῦσα τῶν παρεστώτων κακῶν 
μετῆλθες ἄλλων πημάτων κακὰς ὁδούς. 



ΙΟΝ 

ΝΙοϊογγ-ϑοηρα ἴο ὑπ Ὺ ̓γγα ἀοβὺ ἴποὰ οἰαηῦ ! Ηο,! 

64}} ἴο {Π6 6, 850 

Βοῖῃ ἴο [,αἴομα, Πίβρθηβευ οὔ Βοάϊησ, οὐ. ροϊά- 

δ] δαυηΐηρ [ΠΓῸΠ6 ᾿ 

ΜιίΙάιποςὶ οἵ βεαυΐ ψνΠὸ τὲ βἰτεϊηρ :---ἰΐη 6 δᾶγ5. 584]]} 

6 Ρἱεγοθα ἢ τὴν πόδ ' 910 

ΑἩ, τὰν 5 Πευ- τ] θστοοιὴ ὑπο ! 

γΥμαΐῦ αἰ]εᾶ {πε ἴο σῖνε ἴο ΠΥ 5Ρ01156--- 

Βεαυϊτηρ πὸ βεγνίςοθ, 1 ἴγονν !-- 

Α 5οη ἴο θὲ Πεὶγ ἴο ἢϊβ ποιιβα } 

Βυΐ τὴν ΡΥ ἀπά {πίπθ, Ὁ Πεϑαυῖ]εββ, ννγὰθ ἴα κεη 

ΕῸΥ ἃ ΡΥΘΥ οἵ {πε βαρ]εβ : ἰὴ Ε΄6. ΠΟΥ 

δ ετα ἴΠ6 βυνδαα)ηρ-θαπαβ οἵ Πἰβ τοῦθ ευ [ὈγβΆ ΚΘΗ. 

ΤῊν ΠεἸος ἀοί μαῖα {πθ6, ἴῃ ν θαν-θοῸρ] 5 ΔΡΠοΥ ἔπεα, 

Βγ {πε ρα πη-ἔγεα οὔ ἔεαίμεγυ ἔτοπάασε {Πα τοβα 920 

ὙΠ τ ἴπ βδογεα ὑγανδι} Γιαΐοπα θοσα ὑπεα 

{0{πἰο Ζειβ ἴον {πῸ ἔταϊξ οὗ Ποὺ ἐΠγοα5. 

σΗΟΗῦΒ 

ΑἸ τηθ, ψν ῃηδὺ τηϊσῃξυ ὑγεαϑαγα-οι56 15 ΟρΘ θα 

Οἵ 5οῖὲ αΠ]οϊίοη νυν μεγεαὺ 411] 5Π8}} νγϑερ ! 

ΟΙὮ ΒΕΗΥΑΝΤ 

ΑΙ ἀαυρῆξεν, σαζίηρ οα ἢν ἔδεε 1 ἢ} 

ὙΠ ρΡἱτγ : γεϑᾶ, ΤΥ τηϊηα 15 8}} αἰξίν σῃῦ. 

Εογ, ψν ἢ1Π6 ομα βυγρα οὗ 1115 γεὺ αὐτόν ηβ τὴν 508], 

ΗἸΡῊ γ0}15 αϑύευη ἀποῖμευ ἔγοτη ὑπ ν νγοσα5. 

ΕΓ, 500 8ἃ5 ποι ῃδάϑβὺ ἴο]α ἔην ργεβεπῦ 1115, 

ΤΠοα [ΟΠ] ον εἀϑὺ πε ἀάτκ ἔγαοκ οὗ οἴμευ νου. 930 

ΥΟΙ,. ΨΥ. υ 80 
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ΙΩΝ 

τί φής ; ; τίνα λόγον Λοξίου κατηγορεῖς ; ᾿ 
ποῖον τεκεῖν φὴς παῖδα ; ποῦ θεῖναι πόλεως 
θηρσὶν φίλον τύμβευμ᾽; ἄνελθέ μοι πάλιν. 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
᾽ 4 Ν 2 εἰ Υ͂ 7] 3". 

αἰσ γύνομαι μέν σ᾽, ὦ γέρον, λέξω δ᾽ ὅμως. 

ΠΑΙΔΑΓΩΙῸΣ 
΄ 7 5. ἜΝ ’ , 

ὡς συστενάζειν γ᾽ εἶδα. γενναίως φίλοις. 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
» , 3 κι ’ὔ [ἃ 

ἄκουε τοίνυν: οἶσθα Κεκροπίας πέτρας 
ε πρόσβορρον ἄντρον, ἃς Μακρὰς κικλήσκομεν; 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 
ον ἣν » οἶδ᾽, ἔνθα ἸΠανὸς ἄδυτα καὶ βωμοὶ πέλας. 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
᾽ “ }] ᾿] ΄-“-“' Χ Ψ ’, 

ἐνταῦθ᾽ ἀγῶνα δεινὸν ἠγωνίσμεθα. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 
ΧΩ Ὡς » [ο , ΄ - -“ , 

τίν᾽; ὡς ἀπαντᾷ δάκρυά μοι τοῖς σοῖς λόγοις. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

’ - λα ’ὔ 

Φοίβῳ ξυνῆψ᾽ ἄκουσα δύστηνον γάμον. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 
- 7 οὐ σϑον δον “9 Φ{ ᾿ ἘΠ ’ ᾿] ἣ» 

ὦ θύγατερ' ἄρ᾽ ἣν ταῦθ᾽ ἅ γ᾽ ἡσθόμην ἐγώ; 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
οὐκ Γ; . ἀληθῆ δ᾽ εἰ λέγεις, φαίημεν ἄν. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 
, ΄ ς Δικ ΄ὔ 

νόσον κρυφαίαν ἡνίκ᾽ ἔστενες λάθρᾳ; 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
ΚΑΘ ἐν. ἃ ΄-“ὔῷο! Ν ΄ ΄ 

τότ᾽ ἣν ἃ νῦν σοι φανερὰ σημαίνω κακά. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 
ΦΡδῸΣ »“" - Σ Γ ΄ 

κἄτ᾽ ἐξέκλεψας πῶς ᾿Απόλλωνος γάμους; 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
δ) ᾽ πὸ σι , ἔτεκον; ἀνάσχου ταῦτ᾽ ἐμοῦ κλύων, γερον. 



ΙΟΝ 

Ὑγηδῖ βαγ᾽ βῦ ποὺ ΨΥ Πδὲ ἀοϑβὲ ἰἴὰν ἴο 1 οχίαϑ᾽ ομαγρεῦ 
γγηαῦ οἢ "Πα μαϑδὲ θοσπε ῦ ἴῃ Αἴμπεπς κοτε ἀἰάϑι οὐδ 

πὴ 
Τὸ ρ]αάάξδη ἃ ᾿ἰνίπρ στὰνε ὃ--ἰ6}} γεῖ αραΐῃ, 

ΟΒΕῦΒΑ 
Αποϊεηΐ, 1 Ὀ]υ5}} θεΐοσγε ἴῃδς, γεὺ ψ1}} ἐε]}. 

ΟΙἸὮ ΒΕΗΨΑΝΤ 
Τὸ ψεὲρ νυ τ ἔτ επά5 ἐπαὺ νεαρ, [}} νυ 6 }} Γ Κπονν. 

ΟΒΕῦΒΑ 
Ηδδγ {μὴ :---ἰῃς Βοοκβ οἵ σεοσορϑ Κπονεβῦ ὑπο, 
ΤῊΘ Τοπρ ΟΠ παπιβα}.---ἐΠς πουενναγα- δοίηρ οανε ὃ 

ΟΙὮ ΒΕΒΥ͂ΑΝΤ 
ΙΚπον : Ῥδπ᾿ 5 Βῃχϊ πε δπα δἰ δὺβ βἰδπα ἐβεγεθγ. 

σΒΕῦΒΑ 
Ενβη ἔπεσα 1 ἀσοηίζεα ἴῃ ἐμαὶ ἀγεδα γε ---- 

ΟΙὮ ΒΕΒΥ͂ΑΝΤ 
Ὑνηδῦ ὃ---Ἰο, μον βἴαγὶ τὴν ὑβθαῦβ ἰο πηδεΐ ἐγ νογάβ ' 940 

ΟΒΕῦΒΑ 
ἢ ῬΠοεΡυβ ΠΕ βοσγα Ἰοΐ ἢ ἰπ νοεῖ! ὑΥ144]. 

ΟἸὮ ΒΕΆΨΑΝΤ 
ΑἩ ἀδυρηΐεν, ννᾶβ 10 15 τ γβε]ῇ μδά τηδυκοϑα ὃ 

σΒΕῦβα 
Ηδᾶ τηδυκαα ἢ---Π βοοίῃ ἔποι βαγεβῖ, 1 ψ}1}}} ἐ6]}}. - 

ΟΙἸῸ ΒΕΆΨΑΝΤ 
ΤῊΥ 5βεογεὺ βἰρῃϊηρσ 5 στ ΠΙάεη ραΐῃ ἢ 

ΟΒΕῦΒΑ 
Υεα; ἵμεη Ὀεΐε}] ὑΠπ 1115 1 πονν ἰδ θᾶγα. 

ΟΙὮ ΒΕΆΥΑΝΤ 
Απαᾶ μον αἰάβὺ μοι σομοθαὶ ΑΡο]]ο᾽ 5 ταρα ὃ 

σΒΕῦΒΑ 
Ιὑγανα]δα---θγ ἴο ΠδΔῚ τὴν ἰα]ε, ΟἹ ἔτιεπα !--- 

ΟΙ 



ΙΩΝ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 
πὶ ’ ΄ ΡΕΙ , - ͵ 

ποῦ ; τίς λοχεύει σ᾽; ἢ μόνη μοχθεῖς τάδε ; 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
ῇ 9, (δὴ Φ 2 ΄ Ἷ, μόνη κατ᾽ ἄντρον οὗπερ ἐζεύχθην γάμοις. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 
ς ΄-“ὦϑ Ν »“» 5 κά Ἁ ΝΩ͂Ν δ Ψ 

960 ὁ παῖς δὲ ποῦ ᾽στιν, ἵνα σὺ μηκέτ᾽ ἧς ἄπαις ; 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
ῇ Φ ’ Ν 2 λῚ τέθνηκεν, ὦ γεραιέ, θηρσὶν ἐκτεθεὶς. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 
3 3 ΣΦ » 

τέθνηκ᾽; ᾿Απόλλων δ᾽ ὁ κακὸς οὐδὲν ἤρκεσεν; 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

᾽ ᾿ , 

οὐκ ἤρκεσ᾽- “Αἰδου δ᾽ ἐν δόμοις παιδεύεται. 
ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 

’ Ἷ 3 , ᾽ Ν Χ ΄ 

τίς γάρ νιν ἐξέθηκεν ; οὐ γὰρ δὴ σύ γε. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

ς - 3 Μ , ἣ ἡμεῖς, ἐν ὄρφνῃ σπαργανώσαντες πέπλοις. 
ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 

᾿ “ , ’, Μ, , οὐδὲ ξυνήδει σοΐ τις ἔκθεσιν τέκνου ; 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

ς Ν 

αἱ ξυμφοραί γε καὶ τὸ λανθάνειν μόνον. 
ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 

Χ “ 5 » “ Ἂ - » καὶ πῶς ἐν ἄντρῳ παῖδα σὸν λιπεῖν ἔτλης ; 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

-“ ᾿] ᾿ Ν ἣν ΄ 5 -“ ΦΝ 

πῶς δ᾽; οἰκτρὰ πολλὰ στόματος ἐκβαλοῦσ᾽ ἔπη. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 
φεῦ: 

900 τλήμων σὺ τόλμης, ὁ δὲ θεὸς μᾶλλον σέθεν. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

. - ΄, :] ᾿ -“ 5 , ,ὔ 

εἰ παῖδά γ᾽ εἶδες χεῖρας ἐκτείνοντά μοι. 
ΠΑΙΔΑΓΩΙῸΣ 

͵7ἷ ΨΩ ΝΝ »“"Ρ 

μαστὸν διώκοντ᾽ ἢ πρὸς ἀγκάλαις πεσεῖν ; 
92 



ΙΟΝ 

ΟΙΌ ΒΕΗΥΑΝΤ 
Ὑ»ὺο ἐοεπᾶρα ἐπε δ... . δῖοπϑα ἴῃ {γ14}᾽5 μουσ! 

σΒΕῦβΑ 
ΑἸοπα νη ὑΠ6 οανα ὑπαῦ 5αὺγ ΤΥ ΤΆΡΘ. 

ΟΙἸΌ ΒΕΡΨΑΝΤ 
Απα {πε Ρου, ἤετα ἢ---ἰπΠαῦ τΠοὰ πὸ τηοσα θῈ ΟΠ 11 41655. 950 

σΠΕῦΒΑ 
Πεδά 1ἴ5 ἢθ, δποϊθηΐ,---υἴο θθαβὶς οαϑὺ οαΐ. 

ΟΙὮ ΒΕΒΥ͂ΑΝΤ 
Πεδα ἢ---«πα Αρο]]ο, ἔγαϊζου ! μεΙρεα {πεὸ πδυρσῃϊ} 

ΟΒΕῦΒΑ 
ΗεἸρεά ποῖ. Τῆδ οἢ]Π]α 15 πυγβεᾶ ἰη Ηδάεθ᾽ Π4]]5. 

ΟΙὮ ΒΕΒΥΑΝΤ 
Πο οδϑὺ πίστη ἕο ῃ ἢ Νοῦ ἐδμου--Ο πονοὺ ἐποαῦ ! 

ΘΗΕῦΒΑ 
Ενεῃ 1. Μῷυ νεβίυτε ἀδυκ)ηρ συνδα α]οα Πΐπλ. 

ΟΙῸ ΒΕΒΥ͂ΑΝΤ 
ΝΟΥ Δηγ Κπανν {Π6 Ἔχροβίηρ οἵ [ῃς οἢ1]α ἢ 

ΟΒΕῦΒΑ 
Νοπε -- ΜΊβευυ 8πα 5'θοῦεου 8]0Π6. 

ΟΙὮ ΒΕΒΥΑΝΤ 
Ηον οου]ϊάκ᾽ που ᾿Ιϑᾶνε ἐν θᾶθ6Ὲ υυἱτΐη ἐπα οᾶνα ὃ 

ΟΒΕῦΒΑ 
ΑὮἢ [ον ὃ---Ο ρΡ1 Ὁ] ἔσαν ε}}5 1 τηοδπεᾶ '! 

ΟΙΌ ΒΕΗΥΑΝΤ 

Ῥοοῦ Πεατγῦ οὗ 5ἴεεὶ !---ΟὉὦ Οοὐ᾽ 5 μεατὲ παγάδυ γεῖ! 960 

σΒΕῦΒΑ 
ΑἸ, Παάβῦ ποι βεεὴ ἐῃθ δε 5 μαπάς εἰγεϊοῃεά ἴο 

τηδ! 

ΟΙἸὮ ΒΕΒΥ͂ΑΝΤ 
Βεακίπρ ἰῃ6 Ὀγααβὺ, ἴΠ6 ογδά!ς οἵ {πα δυτηβ ἢ 

5. 



ΙΩΝ 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
2 “Δ᾽ 5 ᾽ Ἃ Μ, ἌΡ. 3 ᾽ σ΄ 

ἐνταῦθ᾽, ἵν᾿ οὐκ ὧν ἄδικ᾽ ἔπασχεν ἐξ ἐμοῦ. 
ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ έ 

᾿] ᾽ “ “3ἅΧ7 

σοὶ δ᾽ ἐς τί δόξ᾽ εἰσῆλθεν ἐκβαλεῖν τέκνον; 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

ς Ν Ν ’, Ξ ς - ᾿ 

ὡς τὸν θεὸν σώσοντα τόν γ᾽ αὑτοῦ γόνον. 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΓῸΣ 

» “ ἐν ΄ οἴμοι, δόμων σῶν ὄλβος ὡς χειμάζεται. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

, -“ , Φ ,ὔ - 

τί κρᾶτα κρύψας, ὦ γέρον, δακρυρροεῖς ; 
'ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 

σὲ καὶ πατέρα σὸν δυστυχοῦντας εἰσορῶν. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

Ν ἣν ΟΝ » αν 5 τὶ “ ΄ 

τὰ θνητὰ τοιαῦτ᾽" οὐδὲν ἐν ταὐτῷ μένει. 
ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 

Ἁ - ἀϑοῦ Μ , ᾽ , 

970 μὴ νῦν ἔτ᾽ οἴκτων, θύγατερ, ἀντεχώμεθα. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

’ ΄ Ἁ “- Ρ] ’ εἶ “ 

τί γάρ με χρὴ δρᾶν ; ἀπορία τὸ δυστυχεῖν. 
ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 

Ν “ ) [ "» ἐφ ’ , 

τὸν πρῶτον ἀδικήσαντά σ᾽ ἀποτίνου θεόν. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

Ν “5. Ν ’ὔ Χ 5, ε , καὶ πῶς τὰ κρείσσω θνητὸς οὖσ᾽ ὑπερδράμω; 
ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 

’, Ἀ Ν Ἂ ἴαγΆ ΄ πίμπρη τὰ σεμνὰ Λοξίου χρηστήρια. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

χὰ Χ “-“ 7, Υ̓ » 

δέδοικα: καὶ νῦν πημάτων ἄδην ἔχω. 
ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 

Ν Ὰ ἢ », Ν -“ τὰ δυνατά νυν τόλμησον, ἄνδρα σὸν κτανεῖν. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

» 4 » 2) ΨΥ Ν 

αἰδούμεθ᾽ εὐνὰς τὰς τόθ᾽ ἡνίκ᾽ ἐσθλὸς ἦν. 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΓῸΣ 

σὺ δ᾽ ἀλλὰ παῖδα τὸν ἐπὶ σοὶ πεφηνότα. 
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ΙΟΝ 

σβεῦβα 
ὙΏοσα ἢ ᾿ὰὺ ποῦ, ἃπὰ 850 Πδᾶ ψτοηρ οὗ τηδ. 

ΟΙὮ ΒΕΒΥΑΝΤ 
Απά ἴῃ νψῃδαῦ Βορε αἰαβὺ που οαβὺ ον τ ἢ τς ῬΑ} 6 ἢ 

σΒΕῦΒΑ 
ΤΠδῦ {ῃΠς Οοά γεῦ ννου]1 βανε ἢϊπ)---ῖβ οὐ ΟΠ 114. 

ΟΙ ΒΕΒΥ͂ΑΝΤ 
ΑὮἢ τηρ, ψν»ῇῆδαῦ ἰεπηραϑὺ γσεοκβ ἐΠίης Ποιιβε᾽ 5 νγεδ] ! 

ΟΒΕῦΒΑ 
ὙῊν ἀοβὺ που, δποϊεπηῦ, ν 61} {Πἶπα Πεδα, 8πα νγεερ ἢ 

ΟΙ ΒΕΒΥ͂ΑΝΤ 
ϑεείηρ οα]αιηϊεν, ἢν 5ἰγδ᾽ 5 ἀπά {Π|Π6. 

σΠΕῦΒΑ 
᾿ΤΙ5 πηδπ᾿ 5 ἰοῦ : πδιισηῃῦ σοπεϊπαθῖἢ αὖ οΠε βἔαγ. 

ΟΓὮ ΒΕΝΥΨΑΝΤ 
ΟἸϊησ γα ΠΟ ΤΟΥ ἴο νν 8 ]ΠἸησ5, ἀδα σευ, πονν. 

σΒΕῦΒΑ ' 
ὙγΠηδῦ ταδὶ 1 40 ἢ---8ὸ Π6]Ρ1655 τη ΒΕ ἴ8. 

ΟΙ ΒΕΒΥΑΝΤ 
Ανεηρα {πεα οἡ {ῃ6 ἀοα ψῇῆο νψγοπρεα {πες ἢιϑῦ. 

ΟΒΕῦΒΑ 
Ηον ὃ---ἰ, ἃ τηοσΐδὶ, ἐγ τ ρ ἢ ο᾽εΓ ἔπε βίγοηρ ἢ 

ΟἸὮ ΒΕΒΥ͂ΑΝΤ 
δεὺ ὕμποι {πε ἴογοῃ ἴο 1], οχίαβ᾽ ΠΟΙῪ 5ῃ γί η6. 

σΒΕῦΞΒΑ 
[ἔδαν :---νεῃ πον 1 ἤἢᾶνε ἐπουρῇ οὗ νοα8. 

ΟΙἸὮ ΒΕΒΥ͂ΑΝΤ 
ΤΉεη ἄδτα {πε τΠϊησ' που οαπϑβῦ : ἐμπῖπε Πυβυδηᾶ 5]Αγ. 

ΟΒΕΙΒΑ 
ἴ οαπποῦ---ον οἹα Ἰονε δπηὰ ᾿ογαϊ γ᾽ 5 58 Κα. 

ΟΙ Ὁ ΒΕΒΥ͂ΑΝΤ 
ΤῊς ὈοΥ, αὖ ἰβαϑὲ, ἔπ15 ἰοϊβδίεα ἀροη {πεεα. 
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ΙΩΝ 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
“- }] ἊΝ Μ 4 ς , , Φν Σ 

πῶς ; εἰ γὰρ εἴη δυνατόν: ὡς θέλοιμί γ᾽ ἀν. 
ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 

[ς 7 ε.: 

980 ξιφηφόρους σοὺς ὁπλίσασ᾽ ὀπάονας. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

“, 3. 8 2 δ; “ ΄ Ἷ 

στείχοιμ ἂν" ἀλλὰ ποὺ γενήσεται τόδε; 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 
« “-“ ᾽ - πε - , 

ἱεραῖσιν ἐν σκηναῖσιν, οὗ θοινᾷ φίλους. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

«ς ω 

ἐπίσημον ὁ φόνος, καὶ τὸ δοῦλον ἀσθενές. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 
» 4 

ὦμοι, κακίζει. φέρε, σύ νυν βούλευέ τι. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

ΧΝ ἊΝ Μ “ Ν » 

καὶ μὴν ἔχω γε δόλια καὶ δραστήρια. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 
᾽ Ὁ ΕΝ " “ 3... Ὁ ῇ ν 4 

ἀμφοῖν ἂν εἴην τοῖνδ᾽ ὑπηρέτης ἐγώ. 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
ἄκουε τοίνυν' οἶσθα γηγενῆ μάχην ; 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 
530. ἃ ῇ ᾿. Ψ “- 

οἷδ᾽, ἣν Φλέγρᾳ [ὕγαντες ἔστησαν θεοῖς. 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
3 “ ,ΌΧ “. Ν 7 

ἐνταῦθα Γοργόν᾽ ἔτεκε Γῆ, δεινὸν τέρας. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 
“ ͵ “ , 

990 ἢ παισὶν αὑτῆς σύμμαχον, θεῶν πόνον ; 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
᾿] 

ναί" καί νιν ἔκτειν᾽ ἡ Διὸς Παλλὰς θεά. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 
- ιν “ ἃ ΄ 

οὗτός ἐσθ᾽ ὁ μῦθος ὃν κλύω πάλαι ; 
᾿ 

ἃρ 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

χὰ ᾽ ΄ ͵ 2 Ν , Μ 

ταύτης ᾿Αθάνα δέρος ἐπὶ στέρνοις ἔγχει. 

οό 



ΙΟΝ 

σΒΕῦβΑ 
Ηον ὃ ---τυου]Ἱᾶ ᾿ἔὕνγεγε ροββίθ]ς !--τῆονν ἕαϊπ νγου]ὰ 1! 

ΟΙ ΒΕΒΨΑΝΤ 
ὙΠ ἀάσροῦβ ἀύτὴ {Ππ6 βεγνδηΐβ οἵ ἴῃγ ἰγαΐη. 980 

σΒΕῦΒΑ 
[1}] σὸ 5 γαισηῦ :---θαῦ ἢ δὴ ἴο βενκα πε υἱὸν ἢ 

ΟΙῸ ΒΕΒΥΑΝΤ 
Ι͂ὴ {ΠῸ ρυ]])Ἕοπ, γἤεσα Πα ἔεαϑίβ ἢΐ5 ἔγ] 6 65. 

ΟΒΕῦΒΑ 
Μυτγάευν ἰπ ρα] 1ο---πα Ὀγ να κ]ηρσ {Πγ8Ὰ]}}5 ! 

ΟΙὉ ΒΕΒΥΑΝΤ 
νοε ! ὑπῖπε Πεαγὶ 8115. [1)0ὸ {πϊπα οὐνῆ ρ]οἰἐϊη ς᾽ ΠΟνν. 

σΒΕῦΒΑ 
Ηδ, τηΐπϑ ἰ5 βεογεῦ σι δ ἃ ΠᾺ ἐγ! απ ἢ 50ΓΘ. 

ΟἸὉ ΒΕΆΨΑΝΤ 
Υε8, θοΐῃ ἢ--[ἢδη Μ1}11 θὲ τῆν τηϊ ηἰ βίου, 

ΘΒΕῦΒΑ 
Ηδδγ {ἢ ςῃ :---ἰπου Κηον εβϑὺ οὗ ὑπΠῸ Εδυίῃ- ον δ δτ ἢ 

ὉΓῸ ΒΕΒΥΑΝΤ 
Υεα, σἰαηὶβ οσἰοοά 'ἰπ ΡΏ]εστα ᾽σαϊπϑὺ {πΠ6 Οοάϑ. 

᾿ σΒΕῦΒΑ 
ΤΠετα Ἐδυΐῃ Ὀτουσῃῦ ἔουίἢῃ {πΠ6 (ὐοΥρομ, τηοηβίεγ 

ἀτγεδα--- 
ΟΙἸὮῸ ΒΕΒΥ͂ΑΝΤ 

Τὸ ΠΕΡ πεῖ 5018, 8η4 ργεββ ἐμε (οαϑ [Ὁ}}] μαγὰ ὃ 990 

ΟΒΕῦβΑ 
Υεα, ἃπα Ζευβ᾽ ᾿αυρσῃΐεν, αοα 655 ΡΆ}145, β᾽ενν 10. 

ΟἸὮ ΒΕΒΥΑΝΤ 
Μεβεεπηβ 1 Βαασα {Π15 ᾿Ιεσεπα ἰοηρ ἃρῸ--- 

σΒΕῦΒΑ 
Ηον οἡ ΠΟΙ ὑὈγοαρὺ Αὐμεπα θοσα ἰἐβ βΚίη. 
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ΙΩΝ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΓῸΣ 
ἣν αἰγίδ᾽ ὀνομάζουσι, Παλλάδος στολήν ; 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
ῸΣ Κ᾽ " “ ὌΣΣ ΚΦ ᾽ ῇ 

τόδ᾽ ἔσχεν ὄνομα θεῶν ὅτ᾽ ἤξεν εἰς δόρυ. 
ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 

- “- ἌΦ : ΄ 

ποῖόν τι μορφῆς σχῆμ ἔχουσαν ἀγρίας ; 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

, ΄ 

θώρακ᾽ ἐχίδνης περιβόλοις ὧπλισ μένον. 
ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 

τί δῆτα, θύγατερ, τοῦτο σοῖς ἐχθροῖς βλάβος ; 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

γι, 5 » 
᾿Εριχθόνιον οἶσθ᾽ ἢ οὔ ; τί δ᾽ οὐ μέλλεις, γέρον ; 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 
“ - 7 “- “ 

1000 ὃν πρῶτον ὑμῶν πρόγονον ἐξανῆκε γῆ ; 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

τούτῳ δίδωσι Παλλὰς ὄντι νεογόνῳ--- 
ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 

᾽ὔ ζ , τ ῇ » τί χρῆμα ; μέλλον γάρ τι προσφέρεις ἔπος. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

δισσοὺς σταλαγμοὺς αἵματος Τ᾽οργοῦς ἄπο. 
ΠΑΙΔΑΓΩ͂ΓΟΣ 

}] Ἁ Μ " Ν 3 “4 ᾽ 4 

ἰσχὺν ἔχοντας τίνα πρὸς ἀνθρώπου φύσιν; 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

Ν Ν 7 ,ὺ ΩΝ, ῇ ΄ 

τὸν μὲν θανάσιμον, τὸν δ᾽ ἀκεσ φόρον νόσων. 
ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 

3 [οἷ 7 9 ΟΣ Ν Ν ΄ ἐν τῷ καθάψας᾽ ἀμφὶ παιδὶ σώματος ; 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

- “ ἃ ἐν “ ΤΟ 7, 

χρυσοῖσι δεσμοῖς" ὃ δὲ δίδωσ᾽ ἐμῷ πατρί. 
ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 

’ὔ Ν , ) Μ᾿ Ὑαν » 

κείνου δὲ κατθανόντος εἰς σ᾽ ἀφίκετο ; 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

’ » Ν - 5 κν αθως. Ἰφνρι. Ν Ν "ἢ 

ναι" καπὶ καρπῷ γ αὖτ ἐγὼ χερὸς φέρω. 

οῦ 



ΙΟΝ 

ΟΙὮ ΒΕΗΥ͂ΑΝΤ 
ΑΥ, παπηεα {Π6 Αδρὶβ, Ρδ]]α8᾽ 5 ἀΥΤὰῪ ὃ 

σΒΕῦΒΑ 
ΟΥ̓ Οοάἀβ παιηδά, ἔτοπὰ Ποὺ θα Ὁ] 6 - δα σου σἤαγρα. 

ΟἸ ΒΕΡΥΑΝΤ 
γΥνηδῖ νγᾶβ {π6 [ϑβῃϊοη οὗ [5 ρυϊβὶν ΤΌΤ 

σΒΕῦΒΑ 
Α Ὀγεαβιρ᾽ ἴα ἔεποαα τ στἱπρ ὁ τἱπρς οὗ 5π8}κ68, 

ΟἸὮ ΒΕΡΥΨΑΝΤ 
Βυΐ, ἀδυρηζεν, μον 514}} ὉΠ|15 ἐΠεῖησ ἤάττὴ ἘΠ ὴ) 7 ἴοαϑ ἢ 

σΒΕῦΒΑ 
Κπονεϑςὺ που ΕΟ ΠΟΙ Ϊτ5 ἢ--- [ἢ τηπϑ. 

ΟΙ ΒΕΠΥΑΝΤ 
ΕἸγϑὺ ἔα ΠΥ οὗ γοῦν ᾿ἰπ6, ννἤοτη δαυῖῃ Ὀγοιυρσὶῦ ἔουε] ὃ 1000 

- σΒΕῦΒΑ 
Τὸ ἢΐπη σάν Ρ4}1845 'ἴῃ ἢϊ5 Ποὺγ οὗ θἱγ ἢ --- 

ΟΙὮ ΒΕΒΥΑΝΤ 
γΥΠαὺ ;--[ἢγ ννοταὰ {Ἀ]ῦδ 5 ἴῃ ἐπα αὐξεγδησα. 

σΒΕῦΒΑ 
Το ἀἴῸΡ5 οὗ Ὀ]οοά.---οὗ {πὶ 5βδπη6 (ὐοῦροπ᾿ 5 Ὀ]οοά. 

ΟΙῸ ΒΕΠΥΑΝΤ 
ὙγΠδῦ ρονγεὺ πᾶνα ἔῃ 6Ὺ Ὁροη {Π6 11ξ6 οὗ τηδῃ ὃ 

σΒΕῦΒΑ 
Εον ἀδαΐῃ οὔθ, ὁπ6 ἔθου μεδ]ϊηρ οὗ αἴβεδβα. 

ΟΙῸ ΒΕΒΥΑΝΤ 
Απάᾶ δΒυηρ ἴμϑῖὰ ἢ ἴῃς οἢ1]α- - ὙΠεγεΐη ἐποϊοβεα ἢ 

σΒΕῦΒΑ 
Α ροϊάξδῃ οἰαβϑρ. Ηε σᾳνε ἰΐ ἴο τὴν 5'γα. 

ΟΙὮ ΒΕΒΨΑΝΤ 
Απα, θη Εγεομίῃεαβ αἸεά, ἴο πες ἰδ ραββεα ἢ 

σΒΕῦΒΑ 
Υεα; ἀπα 1 θ6δγ [Ὁ Ἔνεῖ Οἢ ΤΥ νυν Υἱϑῦ. 
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ΙΩΝ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 
“- “ “ “ὦ 

πῶς οὖν κέκρανται δίπτυχον δῶρον θεᾶς ; 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

, 

κοίλης μὲν ὅστις φλεβὸς ἀπέσταξεν φόνῳ--- 
ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 

ὔ ζω - γᾳ Σ “ ΄ 

τί τῷδε χρῆσθαι ; δύνασιν ἐκφέρει τίνα ; 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

΄ » Υ, δ Χ Μ ᾿ 

νόσους ἀπείργει καὶ τροφὰς ἔχει βίου. 
ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 

᾿] ἃ ΄ΝῸΝ 

ὁ δεύτερος δ᾽ ἀριθμὸς ὃν λέγεις τί δρᾷ ; 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

“, ῇ Σ αν ΕΥ “ ΄ 

κτείνει, δρακόντων ἰὸς ὧν τῶν Γοργόνος. 
ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 

}] ΩΣ Ν 4 ᾽ Σ] Ν ΕΥ̓ Ν “-“ 

εἰς ἕν δὲ κραθέντ᾽ αὐτὸν ἢ χωρὶς φορεῖς ; 
: ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

, “ Ν » 3 » , 

χωρίς: κακῷ γὰρ ἐσθλὸν οὐ συμμίγνυται. 
ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 

“ Ὰ - ΄ 3. “ - 

ὦ φιλτάτη παῖ, πάντ᾽ ἔχεις ὅσων σε δεῖ. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

4 “ “ ἃ 3 τ ’, »Μ 

τούτῳ θανεῖται παῖς" σὺ δ᾽ ὁ κτείνων ἔσει. 
ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 

“ νος Ἃ Ἄ, Χ , κι ΘΒ ΣῚ “ 
ποῦ καὶ τί δράσας ; σὸν λέγειν, τολμᾶν δ᾽ ἐμόν. 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
» - 3 Ἁ ον ϑνγ Ὁ, » Ν , 

ἐν ταῖς ᾿Αθήναις, δῶμ᾽ ὅταν τοὐμὸν μόλῃ. 
ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 

᾽ ᾿' ΟΣ ψ Ν Ἁ ᾿ ᾽ Ν ῇ, 

οὐκ εὖ τόδ᾽ εἶπας: καὶ σὺ γὰρ τοὐμὸν ψέγεις. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

ἰ ι ας πες , “2) ἃ Ψ᾿, δ'..9 Ψ πῶς ; ἄρ᾽ ὑπείδου τοῦθ᾽ ὃ κἄμ᾽ ἐσέρχεται ; 
ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 

“Ἁ , “ 

σὺ παῖδα δόξεις διολέσαι, κεὶ μὴ κτενεῖς. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

ὀρθῶς" φθονεῖν γάρ φασι μητρυιὰς τέκνοις. 

Ιοο 



ΙΟΝ 

ΟΙ ΒΕΉΨΑΝΤ 

Ηον ἰ5 {πε Οοάᾶεςο᾽ σιν ὑννοίο!α οὐαϊπεά ἢ 1010 

σΒΕῦΒΑ 
ἙΔΟῊ ἄτορ ὑπαὶ νν6]16 4 ἴῃ ἄθδιῃ ἔγομη {Ππ6 Λλοἠίουν τεῖρ--- 

ΟἿ ΒΕΆΨΑΝΤ 

Τὸ ν» παῖ βεῦνεβ ἐπϊ9ὴὺ Ὑὐμαΐῖ νίτίας Ὀδαγεῖ 1 ἢ 

σΒΕῦΒΑ 

ἈΑνοσγὲς ἀίϑθαβθ, [οϑεζεγθῖ ἔπε 16. 

ΟἸῸ ΒΕΆΨΑΝΤ 

ΤῊΣ βεοοπᾶ ἔποὺ Παϑὺ παπιεᾶ-- νπαῦ ἀοεῖῃ [Ὁ ἢ 

σΠΕῦΒΑ 

Θ]Αυςὶῃ : ̓εἰ8 νεπουη οὗ {Π6 (ὐοΥρΌ π᾿ 5 5η8 65. 

ΟΙ,Ὁ ΒΕΒΥ͂ΑΝΤ 
ΜΙηρ] Θά ἴῃ ὁΠ6, ΟΥ 5εν ΕΓ], ἀοβῦ ὑπο ῬΑ ι 

σΒΕῦΒΑ 
Θενεταὶ : σοοά νὴ} εν} Β] επ οἰἢ ποῦ. 

ΟΙ ΒΕΠΥΑΝΤ 
Ο ομ]4, Ο ἀεαγεϑῦ, μου Παϑὺ 4}} ἴῃ γ πεεά ' 

σΒΕῦΒΑ 
ΗετεῦΥ ἐπε ἰδ 51|8}} ἀἴ6, {πε βαψνεν ἔπου. 

ΟΙἸ ΒΕΆΥΑΝΤ 
γγβετεῦ Ὁγ νῃαὺ ἀεεα ἢ Του 1611, πα 1 γψν}}} ἀἀγα. 1020 

σΒΕῦΒΑ 
Ιηω Αἴμπεπς, γι εη πα σοπηθῖῃ ἴο τη 6 ΠΟΠΊΘ. 

ΟΙ ΒΕΗΥΑΝΤ 
ΠῚ τεᾶς ἴ5 Ἐπῖπε- ἀ58 πηΐης νγὰ5 ἴῃ ἴῃ ν βἰσῃῦ. 

ΘΒΕῦΒΑ 
Ηδ, ἄοιῃ {πῖπε πεαυνὶ᾽ 5 πηϊβρίνίησ Ἰὰτηρ ψ ὉΠ τηΐπε ὃ 

ΟΙὮ ΒΕΒΥΑΝΤ 
ΤΠοαυ 5που]ἀϑὲ θῈ πιυγάεγεβα με], ὑπουρἢ ἱπποςεηΐ. 

σΒΕῦΒΑ 
Ενεη 50-- ἐπε οἰα ἰα]ε οὗ βξιεράδμπηθ᾽ 5 1εδ] ου5Υ. 

[ΟΙ 
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ΠΑΙΔΑΓΩΙῸΣ 
» ΄ ᾽ Ν -“» Ὡ» » ’ Γ 

αὐτοῦ νυν αὐτὸν κτεῖν᾽, ἵν ἀρνήσει φόνους. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

͵ὔ ΓΟ “ ΄ ΄-΄-ὦΣλ « ΄-“ 

προλάζυμαι γοῦν τῷ χρόνῳ τῆς ἡδονῆς. 
ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 

ἈΝ ῇ Υ͂ ῇ « ,ὔ -“. 

καὶ σόν γε λήσεις πόσιν ἅ σε σπεύδει λαθεῖν. 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
“ Ν “μ, 

οἶσθ᾽ οὖν ὃ δρᾶσον ; χειρὸς ἐξ ἐμῆς λαβὼν 
χῤύσωμ ̓ ᾿Αθάνας τόδε, παλαιὸν ὄργανον, 
ἐλθὼν ἵν᾽ “ἡμῖν βουθυτεῖ λάθρα πόσις, 
δείπνων ὅταν λήγωσι καὶ σπονδὰς θεοῖς 
μέλλωσι λείβειν, ἐν πέπλοις ἔχων τόδε 
κάθες βαλὼν εἰς πῶμα τῷ νεανίᾳ, 
ἰδίᾳ δέ, μή τι πᾶσι, χωρίσας ποτὸν 
τῷ τῶν ἐμῶν μέλλοντι δεσπόζειν δόμων. 
κἄνπερ διέλθῃ λαιμόν, οὔποθ᾽ ἵξεται 
κλεινὰς ᾿Αθήνας, κατθανὼν δ᾽ αὐτοῦ μενεῖ. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 
Χ ΄ Μ ! ΄ Ι͂ σὺ μέν νυν εἴσω προξένων μέθες πόδα' 

ς ΓΞ 5 ΣΦ ΄, .»..5 , 
ἡμεῖς δ᾽ ἐφ᾽ ᾧ τετάγμεθ ἐκπονήσομεν. 

’ 

ἄγ᾽, ὦ. γεραιὲ πούς, νεανίας γενοῦ 
ἔργοισι, κεὶ μὴ τῷ χρόνῳ πάρεστί σοι. 
ἐχθρὸν δ᾽ ἐπ᾽ ἄνδρα στεῖχε δεσποτῶν μέτα, 
καὶ συμφόνευε καὶ “συνεξαίρει, δόμων. 
τὴν. δ᾽ εὐσέβειαν εὐτυχοῦσι μὲν καλὸν 
τιμᾶν: ὅταν δὲ πολεμίους δρᾶσαι κακῶς 
θέλῃ τις, οὐδεὶς ἐμποδὼν κεῖται νόμος. 

ΧΟΡΟΣ 
’ ἣν , - 

Εἰνοδία θύγατερ Δάματρος, ἃ τῶν στρ. α' 
νυκτιπόλων ἐφόδων ἀνάσσεις, 



ΙΟΝ 

ΟΙὉ ΒΕΉΥΑΝΤ 
Ηετε 5140 Ηΐπι, ἔῃ θη : 50 51|4}} ἀνδὶ] ἀβηΐδὶ. 

ΘΟΒΕῦΒΑ 
Αἴ Ἰεαϑὺ 1 514}} ῃς βοοπεδὺ ἰαβίε ὑμαῦ Ἰου. 

ΟΙὮ ΒΕΗΥΑΝΤ 
ΝοΥ ἐπγ Ἰοτά πον ἔπγ Κπον]εάρσε οὗ ἢἰς βεουοῦ. 

σΒΕῦβα 
Καον δὲ ἔμεπ ἐπ γ ραν ὃ Βεοεῖνε ἔποι ἔχοιμ ταῖς μδηὰ 
ΑΥΠεπδ᾽ 5 ροϊάξηῃ νῖδ], σνυγσου σης οὗ ο]ά. 1030 
6ο ψογα την Ἰοτὰ Πο] 5 {115 ἔα]βε βδουϊῆσε ; 
Απά, ἱπ {π6 θαπαπεῖ 5 ρᾶιβε, Π6Π τηθῃ 001}} ΡΟῸΓ 
γνγῖὶπα ἴο ἐπε Οοάσ, ὑπ|8 μανα ἔπου ᾿πεαῖῃ ΠΥ οἰοδκ, 
Απᾶ 5 ]ν ἀτοὸρ ἱπῖο {Π6 5 γρ] πη ρ᾽5 σαΡ,--- 
ΤΠδὺ ἔον Πἰ5 ἀντ ηκίηρσ, ποῦ ἔπε σεπεσαὶ θον],---- 
Ἐνεη ἢἰβ ψΠο 5665 ἴο Ἰογὰ ἴδ ο᾽εὺ τηἷπα Ποιιβα. 
ΠῚ οποο ἰδ ρᾶ95 ἢἷβ 1105, πε ῈῚΓ 584}} ἢ σοπὴξ 
Το ρ]ογίουβ. Αἴ μεπβ: μετα 5114}} με 5ἰαν---αεδά. 

ΟΙ ΒΕΡΒΨΑΝΤ 
πῖο ἐπϊπε Ποϑιβ ποῦβε ποὺ νυ μάγανν ἐῃν ἔοοῦ ; 
Απᾶ 1 τῃτουρἢ πιΐης δρροϊπίεα ἴϑϑκ ψ}}} ἰο]]. 1040 
Οομηε, ἀρὲα ἔοοῦ, ἔογ ἀεεα5 τηυβὺ ἔμου στον γΟῸ ΠΡ’, 
ΤΠΟῸρΡῚ ἐπ με ποὺ Ὀγ ἐπι νοποῃϑαξεα ἴο ἐΠ6α. 
Ομ, ἢ ΓΠῪ τηϊβγεββ Ομ, ἀσαϊηβὺ {πε ἴοε ! 
ΗΕΙΡ Ποὺ ἴο 5]Ὺ δηά οδβὺ ἢΐπῃ ἔογϊ ἢ ΠΕΥ ΠΟΙη6. 
Εαὶν ἐδ Ί 1 ὃἢ--Ο γεα, ἔαίγ. ἔα "ἢ ἴον ἔογξαπα ἔαίγ : 
Βαΐ, ΕΠ γε υγου]α τυγεαῖς νεπσεᾶποα 0 γΟῸΓ ἴὉ65, 
ΤΏΠΕΓΕ ἰ5 πο αν ἐπὶ ΠΙεὐ ἢ ἴῃ {Ππ|| ρδίῃ. 

[Πχειιπί σπεῦβα ἀπε ΟἹ, Ὁ ΒΕΠΨΑΝΤ. 

σΗΟΗῦ8 (ϑ" 1) 

Οοαάε55 οὗ Ηἰσῆνανβ, ᾿ϑεπηεῖει᾽ 5 ̓ϑδπσηζετν,} 
Θυξεεη οὗ ἐπε πἰσῃΐηηαγα ἀΑΥ ΚΠ 6 55- Δ Π ΘΓ, 

1 Ἡεκαίθ, ροά6β5 οὗ ΞΟΥοεσυ δηᾶ βρογεῦ ροϊβοπίησ. 8588 
Βαιηΐθα ρ]δοθβ ΘΓ γοδαβ ογοββθα δϑϑοῦ οὔμϑγ, 8πα δὖὺ ῃϊσῃῦ 
βθηὺ ὉΡ ἀθπιοηβ 8π4 Ῥῃδηζοπιβ ἔγοιη Η 8468. 

1Ο2 
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καὶ μεθαμερίων ὅδωσον δυσθανάτων 
κρατήρων πληρώματ' , ἐφ᾽ οἷσι πέμπει 
πότνια πότνι ἐμὰ χθονίας 
Γοργοῦς λαιμοτόμων ἀπὸ σταλαγμῶν 
τῷ τῶν ᾿Βρεχθεϊδᾶν 
δόμων ἐφαπτομένῳ" 
μηδέ ποτ᾽ ἄλλος ἄλλων ἀπ᾽ οἴκων 
πόλεως ἀνάσσοι 
πλὴν τῶν εὐγενετῶν ᾿Βρεχθειδᾶν. 

εἰ δ᾽ ἀτελὴς θάνατος σπουδαί τε δεσποί- 
δ Ι͂ 

νας, ὅ τε καιρὸς ἄπεισι τόλμας, 
τε νῦν φέρετ᾽ ἐλπίς, ἢ θηκτὸν ξίφος ἢ 

λαιμῶν ἐξάψει. βρόχον ἀμφὶ δειρήν, 
πάθεσι πάθεα δ᾽ ἐξανύτουσ᾽ 
εἰς ἄλλας βιότου κάτεισι μορφάς. 
οὐ γὰρ δόμων γ᾽ ἑτέρους 
ἄρχοντας ἀλλοδαποὺς 
ζῶσά ποτ᾽ ὀμμάτων ἐν φαενναῖς 
ἀνέχοιτ᾽ ἃ ἂν αὐγαῖς 
ἁ τῶν εὐπατριδᾶν γεγῶσ᾽ οἴκων. 

αἰσχύνομαι τὸν πολύυμνον - 
θεόν, εἰ παρὰ καλλιχόροισι παγαῖς 
λαμπάδα θεωρὸν εἰκάδων 

1 ΒΟΑΠ ΡΟ Γ : ἔον Μ55. δαίμων. 

[ο4 

ἀντ. α 
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αυϊάς ἔπου {πε μαπα ὑπαὶ [Ὁ ποοπέϊάε 5] δα σ ΕΣ 
5.4}1 611 ἂρ Πς σΠα]ῖοθ, τὴν δα γ᾽5 ΔνΕΠΡΘΓ, 

 ῖοἢ θεάγθῖῃ ὑπ νεποιη- σοι β ἐπΠαΐ {6]] 
Ετοπι {Π 6 πεοκ οἵ {πη6 Θογροη, ἐπε ἢεπά οὔ Πε]], 

Μγ ᾿δάγ᾽ 5 στεοϊίηρ-σ  ἴο ἐπα βΕγΔ ΠΟΥ 
ΤΒαῦ ἀϑαγρϑίῃ ΕΠ διιβ᾽ του] συγᾶν, 

ΤΠαὲ 8η 4]16η οὗ 4]!}1 6 βίγαίη ἰπ οὐσγ Αἰμεηβ ΠΟΥΟΥ 
ΠΊΔΥ͂ ΓΕΙΘΊ,, 

Βυΐ τΠ6 ποῦ ]ε Εγεοῃ εἴα 5-- ποπα βᾶνα ὑπμεν ! 

(Άπι. 1) 
Βυϊΐ--ἰῃε ἀδαῖΐῃ υὑπδοοοιηρ]}5Π66 ὃ---ἰἰἢς ἀεεά υη- 

αείξζεα 
ΟΥ̓ ΤΠ 6 ΠΟΌΓ, Δ Πα ΤῊΥ̓ Πηἰβ γ 555 ΡΌΓΡΟΚΟβ ἐπε, 

Απαὰ {π6 ορεβ ἐπαῦ ρθοῦα ΠΥ ἢ--τεπηδίη5 ἐπὸ 
5υνοσα τνυνῆείίεα ; [Ρεπάεὰ; 

Βεπηαϊπείῃ {π6 πεοκ ἴῃ ἐπῆε ἀεδαϊῃ-ποοςε 5ὰ5- 
Απάα, ὈΥ ΔρόηΥ επαϊηρσ ἐπε ἀσοην-ϑ γε, 
5})4}}] 588ῆ6 μΡᾶ55 ἴο {πε 11ξπ Βεγοηά {Πϊ5 116. 

ΕῸΥ πονϑὺ {15 αυδεη ἕλοι Κίηρσϑ ἀθβοθπαεά 
5841} επάυτα ἐπαῦ {ΠῈ 5ρ]επάουτ-Πσῃΐ οὗ ΠΟΥ 

ΕΥΠ6, 1Π6 δηοϊεπὲ ἢ8]] 
Νο, ποὺ γῆ 116 5Π6 Ἰϊνείῃ, »Ὠου]ᾶ [81] οπ ἐῃε 5ῃδιηδ οὗ 

Ευ]εα Ὀγν {πε ἀρϑξατὲ οὗἉ 4δ]ἴεη 11π6. 

5Π8πη6 ἔογυ ἐηε Οοά οὔ-ομαπέβα 1 (ϑέν. 2) 
Ι͂ἢ ἢγτηη5, ἴξ ἀε,3 

Βεϑῖάα {π6 ἐοαπέαϊης μαμππέερα 
Οἔ ἄδποθ5, 5εῈ 

1 ΘΙ Υβα5, ϑγουβῃρροα ἴῃ ἴῃς Ε]δαβηΐαπ ΝΜ γβίθγίθϑ [ἢ 
Παπηθίεν 8ΠπΠ4 Ῥδγβθβρῆομθ. Τῃθ 90 οὗ Βοδαγοπιηῖοη ντγᾶβ8 
ὈΒΠΟΓΘα ἴῃ ὈΥ ἃ νϑβῦ ὑογοῃ-]Πσηΐδ ῥγοσαββίοη ἰπ τγῃΐοῃ ἐποβα 
ὨΘΎ]Υ ἰηϊ ϊαύθα, τγῃο Πα Κερῦ νἱρ!] ἴῃ ἐπ [β6π1ρ]6, Ἰοἰπϑά. 

5 Ἰοπ, ΏΟΒΘ Ῥγθββῃοθ, 85 ὑμδὺῦ οὗ δῃ 8]16π Ὀγ Ὀ]οοά, νου]ᾶ 
Ὀ6 Ῥγοΐαηδίϊοη, γϑῦ ψγῆοββ ἰηϊψϊαύϊοη οου]ά, 85 ἃ πηδίζοσ οὗ 
ΡΟΙΙΟΥ͂, ποὺ Ὀ6 ἀνοϊάβα. 

ΙοΚ5 
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Μ » ’, Υ Υ 

ὄψεται ἐννύχιος ἄυπνος ὧν, 
Ὁ“ ᾿ Ν ᾽ Ν 

ὅτε καὶ Διὸς ἀστερωπὸς 
9 ῇ . ΄ 

ἀνεχόρευσεν αἰθήρ, 
Ν χορεύει δὲ σελάνα 

, 

καὶ πεντήκοντα κόραι 
« Νὰ Νηρέος, αἱ κατὰ πόντον 

ἀενάων τε ποταμῶν 
’ 

δίνας χορευόμεναι, 

τὰν χρυσοστέφανον κόραν 

καὶ ματέρα σεμνάν' 

ἵν ἐλπίζει βασιλεύσειν 
» ῇ ᾽ Χ 

ἄλλων πόνον εἰσπεσὼν 

ὁ Φοίβειος ἀλάτας. 

ὁρᾶθ᾽ ὅσοι δυσκελάδοισιν 
Ν -“ 27 ϑιο εν )  Φ 

κατὰ μοῦσαν ιοντες ἀείδεθ υμνοῖις 

ς , , δ ΄ 
ἀμέτερα λέχεα καὶ γάμους 

Κύπριδος ἀθεμίτους ἀνοσίους, 
“ : , “ 
ὅσον εὐσεβίᾳ κρατοῦμεν 
» » Ἱ - 

ἄδικον ἄροτον ἀνδρῶν. 

παλίμφαμος ἀοιδὰ 
Ὁ “ 5 ᾽ »» » 

καὶ μοῦσ᾽ εἰς ἄνδρας ἴτω 

δυσκέλαδος ἀμφὶ λέκτρων. 

ἀντ. β 
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ὙΠ ἐγεβ Ἰοηρ Βε]α ἔγομη 5]6Ὲρ 
ΤΙαὺ Τυνεηυεῖἢ ᾿λανγῃ ὉΡ]ΕΔΡ, 
566 ἴῃς ἴογο - αν εσ᾿5 βαρ, ΕΥα ἀδυκηθβ5 ἤσο, 

 Ώεη ἄδποοβ ἤδάνϑῃ βἰδι- σ]δποίησ 
ΑΔοΥΠρῚΥ, 

ὙΠ εὴ {πε ννῃϊζε τηοοη 15 ἀδποίηρ, 1050 
Απα ᾿πϑαΐῃ {πὸ 56ὰ 

Τῆς Νουα 8᾽ ἀᾶποα εητῖηρβ 
ΤῊς εἴευῃδὶ Υἰνευ-ΒΡ Πρ, 
Απά {πεὶγ 11 σπου βπηρβ ΡΕΥΒΘΡΠΟΠ6 

(οἸ]α-ογοννπθά, δπα οὐγ Εδυι-τιού ε.-- 
Αννα] 15 5816 !-- 

58.411 ἀξ ριεβ85 ἰῃ, ἐμαῦ οἰ Πεὺυῦ, 
Τὸ βονυδηΐν ὃ 

58.411 ποῖ ἢϊβ Πορεβ θὲ 01] εα ὃ-- 
 Βεῖσε Κίηρβ πα ἤεσοϑβ ἰο ]εα, [ἔεξε ὃ 
5841} ἐπα ρῥγουὰ γϑαϊτὰ θὲ βροϊ]εά, ἃ νασυδηΐ᾿ 5 

Μαυκ---γε Ποβ6 βίγαῖῃβ οὗ βία ὼπάθσ (4Ἃ4πέ. 2) 1090 
ΘΟΟΌΓΡΘ Ἐν ΕΥΤΏΟΥῈ 

Ὑγοτηδη ἰπ βοῆς, 8η 4 ὈγαΠα ΠΕ6Γ 
γδηΐοῃ δηα ψνῇοτσε.-- 

Ηον Πρ ἴπ νἰγέι θ᾽ 5 ρΪδοα 
γε Ρᾶ85 τηϑδπ᾽ 5 ἰανν]6β85 Τάςδ, 
ΝΟΥ βρ1Ὁ ἰῇ ν᾽ ρει αγβ γΟῸΓ νεποιη-βϑἴοτα ; 

Βυΐ ἰεὐ πε Μαβε οὗ ἰδυπίϊηρ 
Οπ τη6Πη᾿5 ἢεδα5 ΡουΓ 

Ηδοτγ ἱπαϊσπαίίοη, ομδη τ ηρ᾽ 
Ηδῖ ἐγθαβοη--]οσα ; 

δίηρ οὗ πε οαϊτασεα τηδϊά ; 
ΤΕ]] οὗ ἴῃς ντἴε Ὀεϊγαγεα 
ΒΥ δίτπη ψηο Βαίῃ αϊβρίνεα ἢἰ5 ἔβ]5ε ἢεαγὶ᾽ 5 

107 
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δείκνυσι γὰρ ὁ Διὸς ἐκ 
παίδων ἀμνημοσύναν, 
οὐ κοινὰν τεκέων τύχαν 
οἴκοισι φυτεύσας 
δεσποίνᾳ: πρὸς δ᾽ ᾿Αφροδίταν 
ἄλλαν θέμενος. χάριν 
νόθου παιδὸς ἔκυρσεν. 

ΘΕΡΑΠΩ͂Ν ΚΡΕΟΥΣΗΣ 
κλεινήν, γυναῖκες, ποῦ κόρην ᾿Ερεχθέως 
δέσποιναν εὕρω ; πανταχῇ γὰρ ἄστεως 
ζητῶν νιν ἐξέπλησα κοὐκ ἔχω λαβεῖν. 

ΧΟΡΟΣ 
τί δ᾽ ἔστιν, ὦ ξύνδουλε ; τίς προθυμία 
ποδῶν ἔχει σε, καὶ λόγους τίνας φέρεις ; 

ΘΕΡΑΠΩΝ ΚΡΕΟΥΣΗΣ 
θηρώμεθ᾽- ἀρχαὶ δ᾽ ἁπιχώριοι χθονὸς 
ζητοῦσιν αὐτήν, ὡς θάνη πετρουμένη. 

ΧΟΡΟΣ 
οἴμοι, τί λέξεις ; οὔτι που λελήμμε"α 
κρυφαῖον εἰς παῖδ᾽ ἐκπορίζουσαι φόνον ; 

ΘΕΡΑΠΩ͂Ν ΚΡΕΟΥΣΗΣ 
ἔγνως" μεθέξεις δ᾽ οὐκ ἐν ὑστάτοις κακοῦ. 

ΧΟΡΟΣ 
ὠφθη δὲ πῶς τὰ κρυπτὰ μηχανήματα ; 

ΘΕΡΑΠΩ͂Ν ΚΡΕΟΥΣΗΣ 
τὸ μὴ δίκαιον τῆς δίκης ἡσσώμενον 
ἐξηῦρεν ὁ θεός, οὐ μιανθῆναι θέλων. 

ΧΟΡΟΣ 
πῶς ; ἀντιάζω σ᾽ ἱκέτις ἐξειπεῖν τάδε. 
πεπυσμέναι γὰρ εἰ θανεῖν ἡμᾶς χρεών, 
ἥδιον ἂν θάνοιμεν, εἴθ᾽ ὁρᾶν φάος. 
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ΓΗΐΪβ5 5οη οὗ Ζευς,; ψῇῃο βοαυϊεά 1100 
Α 4ι6ε6π᾽ 5 μεαγξ, 50 ΓῈ 
ἢ ΘΒ 1141655 παροὺ, βοουϊεὰ 

Ττοίῃ-ΡΙ ρηῦ οὗ γοτα : 
Ηεν τἱρηῦ δία ἢ ἐῃγαϑῦ, 
ΑΠπα τῃοοκαα ἃ Πδῦϊοπ᾿ 5 ὑγιβῦ 
ΕῸΣ οπα ὑπαῦ ἴο ἢϊβ ᾿8ὺ {Π15 θαϑίαγα θοσε ! 

πίον ΞΈΒΥΑΝΤ ἔπ Παδίε. 
ΒΕΗΨΑΝΤ 

ΠΏ εσα, ἄδηηβ6]5, 58Π4}} 1 ᾿Ισῃξδ ΠΡΟ ΟἿΓΪ Τηϊβίγο55, 
ΕΥδο δίῃ αιιθ᾽ ἀδυρῃΐεγσ ἢ ΑἹ] ἐπγουρσμουΐ {πε ἴοννη 
ϑεδκίηρ Ποὺ πᾶνε 1 γαηρεά, ἀπα πα ΠΕῚ ποῖ. 

σΗοΗῦβ 
ὙΥηδὲ ἰς ἰδ, ἔθ] ] ον -ἰἢγ4}}} ὙΥΒαὲ μΒοὐ-ἔοοῦ Παϑία 
Ῥοββεβδβείῃ ἱπεε ὃ ὙΥδαῖ ἐϊάϊηρβ θεαγεβῦ ποι ἢ 1110 

ΒΕΠΥΑΝΤ 
γνὲ ύὲ μυπίβεα ! Υὕἵἴξα, {ΠπῸ συ] εῦβ οὗ {πε ἰδπὰ 
Ατα βεεκίηρ Ποὺ, {Ππαῦ 58η6 τηδὺ αἴθ ὈῪ βἰοηΐην. 

σΗοπῦβ 
ΑἮ πη6 ! νυῆδὺ βαγ᾽ βὺ ποῦ ἢ Ατὰ ψε ἴδκεη ἔθη 
ΡΙούπρ {Π6 βεογεῦ τηυγ οὐ οὗ γοη δα ἢ 

ΒΕΆΥΑΝΤ 
Υε8, ποι νὴ] 5ῃδτα {π6 ἀοοιη--- ΠΟΥ ὑμου ἐπε ᾿αϑῦ. 

σΗΟΘΕῦΒ 
Ηον ψεγα {πε Βίάάδη βἰγαΐασετηβ ἰδ θδγα ἢ 

ΒΕΉΨΑΝΤ 
ΤῊΣ ἐϑϑᾶν οὗ τἱρῃὺ ἴο ναπαυΐβἢ τοπρ {Π6 Οοά 
ΠΙβοονεγεά, 1αϑὺ ἢἰβ τειηρὶε θ6 ἀεῇϊεα. 

ΠΗΟΕῦβ 
Ηον ὃ--ουρρ!]δηὺ 1 Ρεβεεοὶ {πΠε6, ἰ6}} 1 ουΐ. 
Εογ, Κποντηρ 41}, 161 ἰπάεεα πηαβὶ αΪ6, 1120 
Πεδῦ 5ῃου]α 6 δαβίεγ---γεϑ, ΟΥΓ βυεεῖεγ [1ξ6. 

1 Χυΐμ5, ἀοβοοπμαθαᾶ ὑπγουρὴ ΑΘοὶα5 ἔσοπ Ζειι3. 
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ΘΕΡΑΠΩΝ ΚΡΕΟΥΣΗΣ 
ἐπεὶ θεοῦ μαντεῖον ὥχετ᾽ ἐκλιπὼν 
πόσις Κρεούσης, παῖδα τὸν καινὸν λαβὼν 
πρὸς δεῖπνα θυσίας θ᾽ ἃς θεοῖς ὡπλίζετο, 
ἘΞοῦθος μὲν ὥχετ᾽ ἔνθα πῦρ πηδᾷ θεοῦ 
βακχεῖον, ὡς σφαγαῖσι Αἰδϑύδϑυ πέτρας 

δεύσειε δισσὰς παιδὸς ἀντ᾽ ὀπτηρίων, 
λέξας" σὺ μὲν νῦν, τέκνον, ἀμφήρεις μένων 
σκηνὰς ἀνίστη τεκτόνων μοχθήμασιν. 

1130 θύσας δὲ γενέταις θεοῖσιν ἢν μακρὸν χρόνον 
μένω, παροῦσι δαῖτες ἔστωσαν φίλοις. 
λαβὼν δὲ μόσχους ὠχεθ᾽" ὁ δὲ νεανίας 
σεμνῶς ἀτοίχους περιβολὰς σκηνωμάτων 
ὀρθοστάταις ἱδρύεθ᾽, ἡλίου βολὰς 
καλῶς φυλάξας, οὔτε πρὸς μέσας φλογὸς 
ἀκτῖνας, οὔτ᾽ αὖ πρὸς τελευτώσας βίον, 
πλέθρου σταθμήσας μῆκος εἰς εὐγωνίαν, 
μέτρημ᾽ ἔχουσαν τοὺν μέσῳ γε μυρίων 
ποδῶν ἀριθμόν, ὡς λέγουσιν οἱ σοφοί, 

1140 ὡς πάντα Δελφῶν λαὸν εἰς θοίνην καλῶν. 
λαβὼν δ᾽ ὑφάσμαθ' ἱερὰ θησαυρῶν. πάρα 
κατεσκίαξε, θαύματ᾽ ἀνθρώποις ὁ ὁρᾶν. 
πρῶτον μὲν ὀρόφῳ πτέρυγα περιβάλλει πέπλων 
ἀνάθημα Δίου παιδός, οὺς Ἡρακλέης 
᾿Αμαζόνων σκυλεύματ᾽ ἤνεγκεν θεῷ. 
ἐνῆν δ᾽ ὑφανταὶ γράμμασιν τοιαίδ᾽ ὑφαΐί: 
Οὐρανὸς ἀθροίζων ἄστρ᾽ ἐν αἰθέρος κύκλῳ" 
ἵππους μὲν ἤλαυν᾽ εἰς τελευταίαν φλόγα 
Ἥλιος, ἐφέλκων λαμπρὸν ᾿Εσπέρου φάος. 

1180 μελάμπεπλος δὲ Νὺξ ἀσείρωτον ζυγοῖς 
ὄχημ᾽ ἔπαλλεν" ἄστρα δ᾽ ὡμάρτει θεᾷ. 
ΠΠλειὰς μὲν ἤει μεσοπόρου δι᾿ αἰθέρος, 

το 
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ΒΕΗΥΑΝΤ 

ϑο00η 88 Οὑειβδ᾽ 5 ἰογά ἢδα εἴ {Πς ἔπε 
ΟΥ̓ ΡΒοεριβ, ἰακίηρ 5 παν 50 νυ} Πΐτα 
ΕὸΥ ὑπαὺ ὑμπαηκβρίνιηρ-[δαβῦ ἀηα βδουίῆςο, 
Χαΐηυ5 νγαπῦ ἃρ ἴο γι Βοτα πε  Ἰη6-σοα᾿ 5 ἥτε 
[,μεὰρ5 μδανθηνναγα, ἴο τη κα νγεῦ υν Ὁ} ν]ο Ἰτη8᾽ Ὀ]οοά 
ΠΟ  βι15᾽ ἔν] Π ΤΟΟΚ5 ΤΟΥ ὑΠ6 50η πανν-οὰπὰ ; 
Απά β8ρᾶκε, “ Αθῖάθ πον, 505, ἃπᾶ βεῦ ὑπο τ 
Α ν"Ἱας- οι γδοῖηρ ἰεηῦ ὈΥ στα ὕβυβπ᾽ 5 [0 ]]. 
1, βδουιβοίηρ ἴο ἴῃς Βίττη-σοάβ, Ἰοηρ 1180 
Ιἴατντυ, ἔεαβῦ τῃγ ἐγ ΘΠ 45 Δ5βειη }] 6 α ποσὰ. 

50. ἴοοκ πΠ6 οα]νεβ δἃπα νγεαπῖ. ᾿ἀπᾶ πον ἴῃς γουτῃ 
ΤῊΘ ἀπ 8]16 4 Ρᾶν}] 05 ΘΟΥΡ855 50] 
ὙΠ ἴ4}] τηᾶϑὺβ γθαγεά, ἢ σοοα Παεα ἰεβϑῦ ἐπε σὰπ 
ΘΠου]α ἀαγὺ ὑμπογείη ἢΐβ 5ῃδξε οὗ τη ποοη-ἤδιης, 
ΟὖΥ {Ππ6 5ἰαπῦ 7ν 6] 1] η- Ἴθατηβ οὗ ἀγίπρ ἀδγ. 
Α Βυπάγαα ἔδεϊ μα πηεϊεα ουῦ ξουγβα μΔΓ6,--- 
Ηδνίηρ ἴον σοτηρα85 οὗ 115 βδρᾶοα νἹ Π]ὴ 
Ταη ὑπουβαηά, 85 ὕΠ6 συ πηΐηνσ οΥαἐ βηἘ ΠῚ 58 Υ,-- 
Α5 Ὀιααϊηρ ἴο Πες ξεαϑβῦ 411 1) 6! ρ ἢ 5 ἔοῃ]ς. 1140 
ὙΥῊ βδογεα ἰαραβῦνα5 ἔγοση Π6 ὑγεδϑαγίε5 
Ηδε βογβεπεα Ὁ, τηϑύνε]]οι5 ΟΣ τθ ἴο 566. 
ΕἸγϑῦ ἢ ἃ ΠΑ ΠΟΡΥ οὗ 5ῆδν 5 ἢε οεἰ]εδα [Ὁ, 
ΤηΕ οἴεσίηρ οἵ Ζειιβ᾽ 5οη, ψν ῃοἢ Ἠεγου]ε5 
Βτουρπῦ ἴο ἴῃς αοά, {Π6 ΑπμηδΖοπίδη 5ρ01|8. 

ΤΠδγείη εῦα 6 05 οὗ ονεη ὈΪΔΖΟΗΓΥ ---- 
Ηξδάνεη βῃερμεσγαϊηρ 15 βἴδυβ 'π ἔο] 5 οἵ δἱγ: 
Ηἰ5 βίεεαβ Π6 ϑὰπ ἄτάνε ἴο ἐπεὶγ ροαὶ] οὗ ἤτε, 
Αἴτου Πίπα ἀσανίησ ἴῃς Ὀγρηὺ Ενεπίηρ 51δυ, 
Απα 54016-νεβύασεα ΝΙρΡΗΣ νυ ἢ ἔξδτη οὗ ἐνναΐπ 1150 
Ὀρῆοαεϊεα ; πα πε βἴδιβ σοῃῃηραπίοπεα ΒΕΓ. 
Τῆς Ρ]εἰδα βυνᾶτῃ ΠΕῚ τη -5 κὺ ραίῃ δἱοηρ, 

ΤΙῚ 
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ὅ τε ξιφήρης ̓ Ωρίων' ὕπερθε δὲ 
"Ἄρκτος στρέφουσ᾽ οὐραῖα χρυσήρει πόλῳ. 
κύκλος δὲ πανσέληνος ἠκόντιζ᾽ ἄνω 
μηνὸς διχήρης, Ὑάδες τε ναυτίλοις 
σαφέστατον σημεῖον, ἥ τε φωσφόρος 
Ἕως διώκουσ᾽ ἄστρα. τοίχοισιν δ᾽ ἔπι 
ἤμπισχεν ἄλλα βαρβάρων ὑφάσματα, 
εὐηρέτμους ναῦς ἀντίας Ἑλληνίσιν, 

καὶ μιξόθηρας φῶτας, ἱππείας τ᾽ ἄγρας, 
ἐλάφων λεόντων τ᾽ ἀγρίων θηράματα. 
κατ᾿ εἰσόδους δὲ Κέκροπα θυγατέρων πέλας 
σπείραισιν εἱλίσσοντ᾽, ᾿Αθηναίων τινὸς 
ἀνάθημα: χρυσέους τ᾽ ἐν μέσῳ συσσιτίῳ 
κρατῆρας ἔστησ᾽. ἐν δ᾽ ἄκροισι βὰς ποσὶ 
κῆρυξ ἀνεῖπε τὸν θέλοντ᾽ ἐγχωρίων 
ἐς δαῖτα χωρεῖν. ὡς δ᾽ ἐπληρώθη στέγη, 
στεφάνοισι κοσμηθέντες εὐόχθου βορᾶς 
ψυχὴν ἐπλήρουν. ὡς δ᾽ ἀνεῖσαν ἡδονήν, 
σκηνῆς ' παρελθὼν πρέσβυς εἰς μέσον πέδον 
ἔστη, γέλων δ᾽ ἔθηκε συνδείπνοις πολύν, 
πρόθυμα πράσσων' ἔκ τε γὰρ κρωσσῶν ὕδωρ 
χεροῖν ἔπεμπε νίπτρα, κἀξεθυμία 
σμύρνης ἱδρῶτα, χρυσέων τ᾽ ἐκπωμάτων 
ἦρχ, αὐτὸς αὑτῷ τόνδε “προστάξας πόνον. 
ἐπεὶ δ᾽ ἐς αὐλοὺς ἧκον ἐς κρατῆρά τε 
κοινόν, γέρων ἔλεξ᾽ ἀφαρπάζξειν χρεὼν 
οἰνηρὰ τεύχη σμικρά, μεγάλα δ᾽ εἰσφέρειν, 
ὡς θᾶσσον ἔλθωσ᾽ οἵδ᾽ ἐς ἡδονὰς φρενῶν. 
ἣν δὴ “φερόντων μόχθος ἀργυρηλάτους 
χρυσέας τε φιάλας" ὁ δὲ λαβὼν ἐξαίρετον, 
ὡς τῷ νέῳ δὴ δεσπότῃ χάριν φέρων, 

1 ΒΑΓΠΘΒ : ἤο ΒΌΡΡΙΥ Ιδσὰπᾶ ἴῃ Μ5Β. 
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Απά βνογά-ερσὶγε Οὐοι ; δηά, ἀθονϑ, [5ρῃετσα. 
ΤῊΣ Βϑαγβ ἰδ1] νη θο]οὰ ἁύοὰσπα [Π6 σοϊα-σοτηπηδά 
Τῆς Μοοπ᾿ β [}] οἶγοὶα οἵ {πΠ6 ραγίβα πηοπῖῃ 
Ποῦ [νον 5ῃαΐξβ : {Π6 Ηγαδᾶβ, βιυγοβϑῦ β' σα 
Τὸ βῃ!]ρυηδη ; δπα πὸ Εἰρη -ρ] του, 1λάννη, 
ΟΠαβίηρ {Π6 βἴδυ-τουῦῖ. Ἀἀπαᾶ προὴ {ὑπεῈ ν.4]}5 
Ὀναρεα πα γεῦ οὐμεὺ οὐἱδηῦ ἐαραβίγίεβ : 
4116 γ5 ἢ οἂὴβ ὑΠαῦ ομᾶγσεα οα 5105 οὗ ὕγεεθοθο, 1160 
Μοπεῖθυβ μα] Ερσαΐθ, βίθεαβ ἥγίηρ ἰπ {Π6 οΠᾶ56, 
Ηυπίϊηρβ οὗ βἴαρσϑ δηα Ἰἰοπϑ οἵ {πΠ6 ννοἱ]ά. 
Αὐ {Π6Ὸ ἀοοῦβ δβοσορβ οο Πρ ΒΡΊΓῈ ΟἹ 5ρΙΓα 
Ατηϊαςῦ ἢἰβ ἀδασῃξεουϑ --- βοόσηα ΑἸΠΘΠΪ Δ π᾿ 5 σὶΓς 
ΟΥ̓ ννουβῆϊρ. ἴῃ {πῸ θαπαιιοῖ᾽ 5 τηϊάβὲ Πα εἴ 
Τηδ ροϊάδθῃ θονν]5. ον βἰαΐεὶυ ρδοίησ' ἴῃ 6 Π 
Α Πετυδ]α οὐεα, “ ΥΠηδὺ Π)ε]ρῃΐαη νν1}} βόε δὺ, 
Οομα ἴἰο ἴῃ6 ἔδαϑδι "ἢ Απᾶὰ ψῇθη {πῸ ἰεπὶ νγὰβ 

πτοηραά, 
ὙΠ ραυ]αηά5 οσουνν πα ἴμου βϑιἰσπεα ἘΠ 61" 501}5 
ΜῈ ρῥ]επίεουβ τηθαὺ. Ἀπα γἤδη ὑπ 6 Ὺ νγοι]α ΠΟ πιοῦθ, 1170 
Απ οἱ τηδη εηξεγεα ἴῃ, δπα ἴῃ ὑπεὶγ τηϊαϑὺ 
Β᾽οοα, ἀπα 5 θ5ν ΖΕΔ] οὔτ βὑἰγγεα ἴο ταϊγὶ ἢ 
ΤΠὴδ Ραπαυδίεσβ. Ηδ ἀταὸν ἔγοτη αὐ πίη ρ- αν ΕΥ8 
γαῖαν ἔοσ. οἰ εδηβίησ μα πα5; ἔθου ἰποθηβα Ὀαγηῦ 
Βα βατὴ οὗ τγυτῇ, ἀπα οὗ {πε σοϊάδθπ οὰρ5 
ΤΟΟΚ ομάῦρε---γεα, ἰαἰαὰ {15 οποα οἡ Ὠἰτηβο], 
Βυΐ ψῇδη ἐπε ἤπξεϑ ᾽σδη ᾿Ϊαν, 8Ππ4 τηϑζοῦ- ον» ]5 
Ἄεγα τηϊχϑα, ἴῃ6 ργυευρεαγα βρᾶκθ, “κε ἤεποα 

ἔου Π] σμὺ 
ΤΉ656 ΤἰπΠγ τ ΪΠ6- απ} 05---ἃτη0}]6 ὈΘαΚαΥβ Ὀτὶπρ, 
ΤΗηδῦ τὴῦ Ἰογαβ᾽ ἢδαγὺβ ἔΠ6 ΞΟΟΠΟΙ ΤηΔΥ 6 ΤῊΘΥΤΥ.᾿ 1150 
ΤΉδη το ]εα γε Ὀεαγίησ σοὈ]εῖβ β νεῖ -οΠαβεα 
Απα ρσο]άεῃ ; ἃπα ἢε ἴοοκ ἃ σῃοβεῃ οὁΠ6, 
Α5 τε πα θυϊηρ ἡγοῦ βῃ]ρ ἴο ἰδ πεν-πδα 6 Ἰογά, 
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ἔδωκε πλῆρες τεῦχος, εἰς οἶνον βαλὼν 
ὅ φασι δοῦναι φάρμακον δραστήριον 
δέσποιναν, ὡς παῖς ὁ νέος ἐκλίποι φάος" 
κοὐδεὶς τάδ᾽ ἤδειν" ἐν χεροῖν ἔχοντι δὲ 
σπονδὰς μετ᾽ ἄλλων παιδὶ τῷ πεφηνότι 
βλασφημίαν τις οἰκετῶν ἐφθέγξατο: 

1190 ὁ δ᾽, ὡς ἐν ἱερῷ μάντεσίν τ᾽ ἐσθλοῖς τραφείς, 
οἰωνὸν ἔθετο, κἀκέλευσ' ἄλλον νέον 
κρατῆρα πλεροῦν" τὰς δὲ πρὶν σπονδὰς θεοῦ 
δίδωσι γαίᾳ, πᾶσί τ᾿ ἐκσπένδειν λέγει. 
σιγὴ δ᾽ ὑπῆλθεν. ἐκ δ᾽ ἐπίμπλαμεν δρόσου 
κρατῆρας ἱεροὺς Βυβλίνου τε πώματος. 
κἀν τῷδε μόχθῳ πτηνὸς εἰσπίπτει δόμους 
κῶμος πελειῶν: Λοξίου γὰρ ἐν δόμοις 
ἄτρεστα ναίουσ᾽- ὡς δ᾽ ἀπέσπεισαν μέθυ, 
εἰς αὐτὸ χείλη πώματος κεχρημέναι 

1200 καθείσαν, εἷλκον δ᾽ εὐπτέρους ἐς αὐχένας. 

καὶ ταῖς μὲν ἄλλαις ἄνοσος ἦν λοιβὴ θεοῦ" 
ἕζετ᾽ ἔνθ᾽ ὁ καινὸς ἔσπεισεν γόνος, 

ποτοῦ τ᾽ ἐγεύσατ᾽, εὐθὺς εὔπτερον. δέμας 
ἔσεισε κἀβάκχευσεν, ἐκ δ᾽ ἔκλαγξ᾽ ὄπα 
ἀξύνετον αἰάξουσ᾽" ἐθάμβησεν δὲ πᾶς 
θοινατόρων ὅμιλος ὄρνιθος πόνους" 
θνήσκει δ᾽ ἀπασπαίρουσα, φοινικοσκελεῖς 
χηλὰς παρεῖσα. γυμνὰ δ᾽ ἐκ πέπλων μέλη 
ὑπὲρ ποτ π ες ἦχ': ὁ μαντευτὸς γόνος, 

1210 βοᾷ ὃ έ: τίς μ᾽ ἔμελλεν ἀνθρώπων κτανεῖν ; 
σήμαινε, πρέσβυ" σὴ γὰρ ἡ προθυμία, 
καὶ πῶμα χειρὸς σῆς ἐ δεξάμην πάρα. 
εὐθὺς δ᾽ ἐρευνᾷ γραῖαν ὠλένην λαβών, 
ἐπ᾿ αὐτοφώρῳ πρέσβυν ὡς ἔχονθ᾽ ἕλοι. 
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Απά σαν ὑΠ6 οἢα]ΐοα Ὀυϊτητη θα, ἢγϑὺ οδϑεϊπρ ἴῃ 
ΤΗΣ ἀτὰρ ἀθαῖῃ-υγουκίη σ᾽, νυν] ἢ ΟἿΓ τηΐϊβίγεθϑ σάνθ, 
Μξεη 580, ὑπαῦ ΠῈῚ παν 505 τηϊσἢϊ ἰδανα ἐπε Τρ τ. 
ΝΟΙΘ τηδ κοα ;--- θὰ 845 ἴπΠῸ σοα-αἰδοονεγοα Πεὶν 
Βαϊβεαὰ τ} {Π6 γοϑὺ τΠ6 Οοα᾽ 5 οὰρ ἰπ ἢἰβ "αηά, 
Ηε Πεαγὰ βοιὴηδ βευνδηῦ βρϑᾶϊς ἃ ννογὰ πητηδεῦ. 
Ηε-, τειηρ]6-τεαγεά, ρογίεοϊ ἴῃ θοἀεμπμθπί-]οτα, 1190 
Ηε]ὰ 1Ὁ ἔογ οπιΐπουβ, θα ἢ]] ἃρ τ πα 
Αποῖμοὺ ον]; ὑπαὺ ἢγϑὲ ἀυὶηκ- τίη σ 
Ηδ6 οσαϑξῦ ἴο δαγίῃ, δπᾶ Ραάδ 411 ἀο {δε [|{κϑ. 
ΤΠδη ἔ6]}] ἃ 5}. δ ννῖθυ Ὀγϊτητη θα να ῸΡ 
Απα Βυθ] πα ἱπα {πε βδογεα τηϊχίηρ- ον ]8. 

ΤΉΘη πα βῦ οὐγ [0115 ἃ ἢϊσηξϊ οἵ ἄονεβ ἀγτορὲ ἄον πῃ 
Ι͂π ἔπ ραν] Ἕοη ; ἔουν 'π ]οχίαβ᾽ Π4}}5 
Ὀπίγανεα μεν ἄνν ε]1, πὰ θη τηθη 5ρ1Πεα {Π|Ὸ 

ΠΕ, 
ΠΕ ὑπ γβῖν ἱπποσδηΐβ αἱρρεα ἐμεῖν θεακβ ἐπετείη, 
Απα ἀτονν 1 ἀονγῃ ἐπαῖν ἀδϊηΐγ-ξαϊ μευ εα ἐῃγοαίβ. 
Απά ποπα ἐπε αοα᾽ 5 Πραξίομ Παυτηβα---5ανῈ ΟΠ6, 
ΒΟ ἢ ἸΙρηϊεα ν΄ ογα ΠῈ πὸνν ΠαΙγ ΞΡ] 16 ἐῃς νυ ἶπα. 
586 5βίρρεα {π6 ἀσίηκ---δὺ ἀαἰηῖγ- αἰ πεγεα ἔγαιης 
Θυϊνεγεα ἃπα βίαρσεγεα : 8η ὈΠΙΘΔηΐηρσ' Βούδϑιῃ ἢ 
516 5} γε οὗ Δη σα 5ἢ “ τηδγνε]]εα 4}1} ἐπε ἐτοπσ 
Οἵ Ὀαπαυείειβ ἴο 566 ΠΕῚ ἀΡΌΠΙΕ68. 
Οπε ἤεγοα σοπνυ]βίοη---ἰ Πα ΡΙΠΚ οἷανβ ἈΠογδτηροᾶ ; 
Απα 516 νγὰβ ἀεδά. Τῃαδΐ Ἵἢ"]α οὗ ρτόρῆεου 
Βαιεᾶ οὗ ἢῖ5 οἱοακ ἢϊβ ᾿ἴπη05, ᾿Ἰεαρὺ ο᾽εσ ἔπε θοδγά, 
ΒΒουϊηρ “ὙΠ σοείῃ δοὺξ ἴο τη υγοΥ της ἢ 1210 
ΟἸα πδῃ, ἄθοῖδγε !---[ϊπα ννὰβ ὑπ δα σευ ΖΕ68],--- 
Υεα, ἔγοσῃ ὑπῖπα παπᾶ αἱά 1 τεοεῖνε ἴῃς οὰρ "ἢ 
Ηδε οἹαξομεα Πἰ5 νυν ῃογεα ἀύτα, ἢς βεδυοῃεδα ἢἰπ) ΟἾΕΥ 
Τὸ ἴακε {με δποϊθηΐ ἴῃ {6 νευὺ ἔδοϊ. 

1200 

1 ΤῊ οΓαΪΠΑΤΥ ποθ οὗ {Π6 ὈΪϊΓα νγ85 β' σῃϊποδηῦ ἴῃ Δ ΡΈΓΥ. 
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θη δὲ καὶ κατεῖπ᾽ ἀναγκασθεὶς μόγις 
τόλμας Κρεούσης πώματός τε μηχανάς. 
θεῖ δ᾽ εὐθὺς ἔξω συλλαβὼν θοινάτορας 
ὁ πυθόχρηστος Λοξίου νεανίας, 
κἀν κοιράνοισι Πυθικοῖς σταθεὶς λέγει" 
ὦ γαῖα σεμνή, τῆς ᾿Βρεχθέως ὕπο 
ἕένης γυναικὸς φαρμάκοισι θνήσκομεν. 
Δελφῶν δ᾽ ἄνακτες ὥρισαν πετρορριφῆ 
θανεῖν ἐ ἐμὴν δέσποιναν οὐ ψήφῳ μιᾷ, 
τὸν ἱερὸν ὡς κτείνουσαν ἔν τ᾽ ἀνακτόροις 
φόνον τιθεῖσαν. πᾶσα δὲ ζητεῖ πόλις 
τὴν ἀθλίως σπεύσασαν ἀθλίαν ὁδόν' 
παίδων γὰρ ἐλθοῦσ᾽ εἰς ἔρον Φοῖβον πάρα, 
τὸ σῶμα κοινῇ τοῖς τέκνοις ἀπώλεσεν. 

ΧΟΡΟΣ 

οὐκ ἔστ᾽ οὐκ ἔστιν θανάτου 
παρατροπὰ μελέᾳ μοι: 
φανερὰ γὰρ φανερὰ τάδ᾽ ἤδη 
σπονδᾶς ἐκ Διονύσου 
βοτρύων θοᾶς ἐχίδνας 
σταγόσι μιγνυμένας φόνῳ, 
φανερὰ θύματα νερτέρων, 
συμφοραὶ μὲν ἐμῷ βίῳ, 
λεύσιμοι δὲ καταφθοραὶ δεσποίνᾳ. 
τίνα φυγὰν πτερύόεσσαν ἢ 
χθονὸς ὑπὸ σκοτίων μυχῶν 
πορευθῶ, θανάτου λεύσιμον ἄταν 
ἀποφεύγουσα, τεθρίππων 
ὠκίσταν χαλὰν ἐπιβᾷᾶσ᾽, 
ἢ πρύμνας ἐπὶ ναῶν ; 
οὐκ ἔστι λαθεῖν, ὅτε μὴ χρήζων 
θεὸς ἐκκλέπτει. 



ΙΟΝ 

Πεϊιεοϊοά, τογζυγεα, σοασος ὄνθὴ ἔπ δη δ το] 4 
Οτειϑα᾿ 5 ἀδβρογαῖα ἀδϑά, Πδ6 ροϊβοπ- ]οῦ. 
δύνα σ νναγ, {Π6 ἔεαβίευβ νυ ἢ Πΐτη, ΠυΥτΙ65. Του τ ἢ 
ΤῊ βυυρ] ηρσ σίνεπ Ὀγ 1, οχίαβ᾽ οὔδοϊθ, 
Βεΐογε {ης6 Ῥυιῃΐδη ΠΟΌ]65 βἰαπάβ, πα οὐΐεβ, 
“Ο ΒΑ]]οννεα ἰαπά, Ὀγ Ροΐβοῃ 8 τὴν ἀδαΐῃ 1220 
Βουρῃῖ οἵ ΕΥθο ἢ διιβ᾽ οἢ114, ἔΠς6 «ἰΐθεπ ἄδηηε ἢ 
ΤΏδη 1) Ε]Ρ ἢ 15 Ἰοσβ ὈῪ σεπειαὶ) νοΐε ἀεογεεά 
ΤΠαὺ ΠῸπι {Π6 ργεοὶρίοα μυυ]εα τὴν ἀπδδη 5] αἴς, 
Α5 σοτηραβϑίπρ' ἃ ρυ δῦ 5 ἀθαῖῃ, ρ] απ ἢ σ᾽ τη αγ6Γ 
 Πΐη Π6 ργεοϊποῖ. ΑἹ] {ΠῸ οἷδν 5εεκβ ΠΕῈῚ 
ὙΏῆο 5Ρ64 οῃ νγεΐοῃεα πηϊββδίοη νυ γεϊοῃβαϊγ. 
γαννῃ Ὀγ ἀεβίγα οἵ ΡὰθῈ5 ἴο ῬΠοαθιιβθ᾽ ἔδπε, 
5}ῃ68 Παίῃ Ἰοβὺ Πεὺ 116 ἀπά ΟΠ] γα ἐπ σεν 4]. 

σΗΟΕῦΒ 
ΤΉΕΥα 5 πὸ ΒΙαϊηρσ- ͵αοα ΓρΌτ ἀεδαΐῃ [Ὁ τη6, 

ΝΟΠΕ: ΨῸΘ 15 116, 1ὖ 15 πε επᾶ! 1950 
ΑἹ] 15 Ἰαϊὰ θᾶγα ἔῸΓ 4}} τη6 π᾿ 5 εγεβ ἴο 566-- 

Τῆς οὰρ, πε πηυγ εΥ- ] 6 πά 
ΟΥ̓ σουΐβ οὗ ν]ρευ-Ὀ]οοα βυν δ ἴον 11{π᾿5 46 ]]Π]1ηρ, 

ΜΙ ΒδοἊοςοῃαβ᾽ οἰ ϑίθῖβ 5ῃεα ; 
ΠυῖπΚ- ἢ σϊηρ-- -γεα, ἴο ἔπε πὶ ἴπ ἀδυκπ 6855 ἀν εἰ ]ησ, 

Οοάϑ οὗ {πε ἀεδά. 

Βυΐη 5 τὴν 11{π᾿5 ρΡογίϊοη---4ῃ, ἠδ ἄοοτη ' 
5 ἴΟΠΕ65 ταϊηΐηρ ἀθαΐῃ ροη τὴν α4π6 θη ! 

ΟἿ δὰ 1 ννίηρβ, οὐ σου] θὰ ρ᾽απηρσε ἴο ρ]οοτη 
ὕπᾶεοι ἐπε βδαγΐῃ, ἴο βούξεῃ 

Μίπε ἰιεδὰ ἔγομη Πουτοῦ οὗ {Π6 βἴοπεβ ἀονπ-θεδξϊησ ! 
ΟΙ, θοΥΠ 6 ΟἹ ἔουτ-ΠοΥβαα οδΥ, 1240 

Τὸ Πδᾶν ἴΠ6 Πυγγγίηρ Ποοῖβ !---ἰο 5ε6 νγᾶνεβ ἤδεϊίησ 
Αβίἴεσῃ δἷασγ: 

ΤΏεγε ἰβ πο Πορε,---αχοερὺ ἃ Οοα μεΐτϊεπαϊηρ 
5Που]α 5πδίοῃ ἃ8 ἔγομη Πηεη᾿ 5 5ὶρ ἢ. 



1260 

ΙΩΝ 

τί ποτ᾽, ὦ μελέα δέσποινα, μένει 
ψυχῇ σε παθεῖν ; ἄρα θέλουσαι 
δρᾶσαί τι κακὸν τοὺς πέλας αὐταὶ 
πεισόμεθ᾽, ὥσπερ τὸ δίκαιον ; 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

πρόσπολοι, διωκόμεσθα θανασίμους ἐπὶ σφαγάς, 
Πυθίᾳ ψήφῳ κρατηθεῖσ᾽, ἔκδοτος δὲ γίγνομαι. 

ΧΟΡΟΣ 
Μ κε , ΧΝ ᾿ γῳ 483.) Φ ἴσμεν, ὦ τάλαινα, τὰς σὰς συμφοράς, ἵν᾿ εἰ 

τύχης. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

“-“ ΄ »-»Ὕ 9 ΕΣ Χ " , , 

ποῖ φύγω δῆτ᾽ ; ἐκ γὰρ οἴκων προύλαβον μόγις 
πόδα, 

Ἁ “-“ “Ὁ ᾽ 5 -“ -“ 

μὴ θανεῖν: κλοπῇ δ᾽ ἀφῖγμαι διαφυγοῦσα πολε- 
μίους. 

ΧΟΡΟΣ 
΄“"θ ἔ 2 ᾿] 

ποῖ δ᾽ ἂν ἄχλοσ᾽ ἢ ᾽πὶ βωμόν ; 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
Ν , Ρ καὶ τί μοι πλέον τόδε; 

ΧΟΡΟΣ 
ς ᾿ » , ΄ κέτιν οὐ θέμις φονεύειν. 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
τῷ νόμῳ δέ γ᾽ ὄλλυμαι. 

ΧΟΡΟΣ 
3.ϑ ε -“ 

χειρία γ αλοῦσα. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

Ἂν; ἈΝ “ΨῸΣ 9 Ν Ἁ καὶ μὴν οἵδ᾽ ἀγωνισταὶ πικροὶ 
δεῦρ᾽ ἐπείγονται ξιφήρεις. 
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ΙΟΝ 

Ο Βαρ]εβ5 αἀθθη, ἃροῖ ἔπ ν 116 ν ῃμαῦ ἐπάϊηνσ 
ΟΥ̓ ΔΡΌΠΥ 5}8}} Ἰρμι ! 

Ο Οοά! ἰ5 }ι501ς δ᾽ βυνογαὰ οἡ τ᾿5 ἀοβοοπάϊηρ, 
Ὑγῆο ἐποιυρῇῦ ἴο βιηϊξε ἢ 

πίον σπευβα τη λαδίο. 
ΘΒΕῦΒΑ 

Μαίάδιηβ, 1 δὴ ομαβεά : {πΠ6 Ὀ]οοα-Πουπας ἀγα ὑροη 
Τὴν ἔγοῖκ ἴο 5]8γὺ ; 1260 

Εν {πΠ6 Ῥυ απ νοΐ παῖ ἀοοϊηαά τη6, σίνεῃ πιθ ὰρ 
ἴο θὲ ὑμεὶγ ργϑν! 

ἙΠΗΟΗῦ8 
ΗδΔρΡ]68585 αὐυδεη, γα Κπον ἰδ, Κπονν {π6 ταΐη ονοῦ- 

βῃδάονίηρ {Π66. 

ΟΒΕῦΒΑ 
ΥΒΠεν ἢγὺ ὙΥ̓Παῦ τεΐασε ἢ ὅσαγοα ἔγοτη θυ ἢ ἐπα 

Ὠοιι56 ΤΥ ἔεεΐ οου]α ἢἤεξα 
Ετε {πε ἀδβαΐῃ συβῃεα ἴπ. ΤΒγουρη ἐμγοηρϑ οὗ ἴοε- 

ΤΏ6Θη 5]1ρὺ 1 βἰθβδ! ιν. 

ΟΗΟΗῦΒ 
γηαῦ ἴῃγ τεΐαρε βανα {πε δἱΐαγὴ 

σΒΕῦβα 
Ηονν 5}4}} {15 ανὶ] τὴν πεεᾶν 

ΟΗΟαῦβ 
[πηρίουϑ ᾿ἐ58 ἴο 5'αῪ {πΠ6 Ξυρρ]ἰαπὲ, 

σΒΕῦΒΑ 
Υεὖ {Π6 ᾿ἰὰνν τὴν ἀεδίῃ ἀεογεθά. 

σΗοΗῦβ 
ΑΥν, θυ ἢγϑῖ {πεῖν Παπαβ πηπβϑὺ ΠΟ] ἔπεα. 

ΟΒΕῦΒΑ 
Ιο, {πε βυυογάς !--- πεν οοτης, ἔῃ ἔεεὶ 

Οἵ [Π6 πιηϊπίβίειβ οὗ ἀβαίῃ ! 
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ΙΩΝ 

ΧΟΡΟΣ 
“ “ ΕΝ 

ἰζε νυν πυρᾶς επι. 
ἃ , ἣν, 3 7» ἰοὺ -“ 5 » 7 ἣν θάνῃς γὰρ ἐνθάδ᾽ οὖσα, τοῖς ἀποκτείνασί σε 

ἊΝ 

1200 προστρόπαιον αἷμα θήσεις" οἰστέον δὲ τὴν τύχην. 

ΙΩΝ 
ἊΨ , “ “ ’ 
ὦ ταυρόμορφον ὄμμα Κηφισοῦ πατρὸς, 

“ “ , ΣΝ Ἃ Ν 

οἵαν ἔχιδναν τήνδ᾽ ἔφυσας ἢ πυρὸς 
,ὔ 

δράκοντ᾽ ἀναβλέποντα φοινίαν φλόγα, 
- ’ “- θυ χα “ὟΝ ἢ ἢ »ὔ 

ἣ τόλμα πᾶσ᾽ ἔνεστιν, οὐδ᾽ ἥσσων ἔφυ 
“-“ “Ὁ 7 ᾿ς “ 

Γοργοῦς σταλαγμῶν, οἷς ἔμελλέ με κτανεῖν. 
΄, 3 “ ͵ 

λάζυσθ᾽, ἵν᾿ αὐτῆς τοὺς ἀκηράτους πλόκους 

κόμης καταξήνωσι Παρνασοῦ πλάκες, 
ὅθεν πετραῖον ἅλμα δισκηθήσεται. 

“Ὁ 7 

ἐσθλοῦ δ᾽ ἔκυρσα δαίμονος, πρὶν ἐς πόλιν 
“ 3 “ Ν “-“ 

1270 μολεῖν ᾿Αθηνῶν χὐπὸ μητρυιὰν πεσεῖν. 
ἊΝ 

ἐν συμμάχοις γὰρ ἀνεμετρησάμην φρένας 
τὰς σάς, ὅσον μοι πῆμα δυσμενής τ᾽ ἔφυς" 

"ὔ Ν Μ, -“ » 

εἴσω γὰρ ἂν με περιβαλοῦσα δικτύων 
ἢ “ ἄρδην ἂν ἐξέπεμψας εἰς “Αἰδου δόμους. 
" 3.95 

ἀλλ᾽ οὔτε βωμὸς οὔτ᾽ ᾿Απόλλωνος δόμος 
2 2 3 ς Ἂ 7 

σώσει σ΄. ὁ δ᾽ οἶκτος ὁ σὸς ἐμοὶ κρείσσων πάρα 
[οὶ ἣν; “- 

καὶ μητρὶ τὴμῇ" καὶ γὰρ εἰ τὸ σῶμά μοι 
“- ᾽ Ψ, 

ἄπεστιν αὐτῆς, τοὔνομ᾽ οὐκ ἄπεστί πω. 
““ , ή 

ἴδεσθε τὴν πανοῦργον, ἐκ τέχνης τέχνην 
{4 » Ν » »“»"ἅμ 

1980 οἵαν ἔπλεξε: βωμὸν ἔπτηξεν θεοῦ, 

ὡς οὐ δίκην δώσουσα τῶν εἰργασμένων. 
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ΙΟΝ 

οΗοπῦβ 
ὕροπ {πὸ αἰΐαν ἴακε τὴῃγ βεαῖ ; 

Εὸγ, 1 Πεσα πδν δ᾽αν ἴπ66, 5Π4}} ἔῃ γ Ὀ]οοά ἴο μξάνεη 
ἴΟΥ νεηρθάποα 68]} 

Οπ {πὸ πη 6 6 18. 
[σπεῦβα δεαίς ἠεγβοὶ ἢ ὁπ ἐμ αἰΐαγ, σταδρίπς 

ἐξ τυ μον παπάς. 
50 :---ηα πον ἴο ὈΘδῚ ννῃδὺ ίαϊε βοϑ᾽ εὐ' "ς[8]], 

πίον τὸν τυϊί αγηιοὰ πιόη {οἰ ἰοτυσα ὃῳ α οτοιυά. 
ΙΟΝ 

Ο ἔουτη Ρ0}]- 5 πάρε οὗ ΠεῚ βἰτε Οερίβαβ, 
ὙγΠηδΐ νὶρεὺ οὗ ἴῃγ Ὀ]οοα 15 15, οὐ ὑγπαῦ 
Ὀτάροπ ὈΡ- ]δυίηρ τη γἜγουβ ἤδτηες οὗ ἥτε ! 
ΕἼ]] οἵ 411 μαυαϊποοά, ποῖ 1655 [6]] 586 ἰ5 [ἀεδιῃ. 
ΤΠδη ΟΟΥρΡΟΠ᾿ 5 ὈΪϊΪοοά, ψΠογ ἢ 516 βουρῆῃῦ ΤΩ 
5εἰΖθ Ποὺ !--- αυ δ ββιβ᾽ Ἰασσεα [ΕΥΎΔ 665 
5}4}} οαγὰ τῆς ἀδἰηΐυ ἐγεβ5685 οἵ ΠΕῚ ΠΔΙΓ, 
ὙΏ δὴ αυοϊξννϑε ἄοννη {πε τοο 5 5Π6 5Π4}} θ6 ἢυτ]εά. 
Ο ρσγήδοα οὗ ἔουΐαπιθ, εγα ἴο Αἴμεπβ ἴοννῃ 
Ι οπη6, 8πα ἔ6}] θεπδθαΐῃ ἃ βίεραδιηθ᾽ 5 ΡΟΎΘΥ, 
Βερὶγῦ ἢ ἔμπας 1 βουπάεα ἰῃγ 500]}᾽5 ἀδρίῃ5, 
Κηδνν {πε 6 ΤΥ θᾶπ6, πα τηθϑϑυγεα 4]} ὑπῖπα μαῖα ! 
Εογ, δᾶ ὑῃγ πεῖβ Ἔβῃβπαγεα τὴς ἴῃ ὑῃ]η 6 ΠΟΙΊΒ, 
Με νυ οπε ἢϊηρσ ἔπου Πδάϑὲὶ μυν]εα ἴο Η δά 6ε᾽ Π4|15. 
Ναγ---ποῦ {Π6 «Αἱΐδσ, ποῦ ΑροἹ]οβ πουβα 
5}4}} 5βᾶνε ἔδεε ! Βαυῖςῃ ἔον ἴΠεε !-- -σαῦῃϑυ ἔρΥ τὴθ 
Απα ἴον τὴν τηοῦμεου :---ἰΠουρἢ 586 θὲ δ} σ 
Ιη Ροάν, Ἔνεὺ ΠῚ ΠΆΤη6 ἴ5 ἴῃ τηΐηα ἢΘΑΓ͵ῦ. 
5:6 ΠεΥ, ν1]Ὲ τηοηβίεσ ἢ Ὑεθ5 ου ψεῦ5 οὗ σα] 
5η6 ψεᾶαᾶνεβ.Ἱ Αὐ ΡΒοθθιιθ᾽ αἰΐδὺ μαΐῃ 5Π6 οὐουοῃαα, 
Α5 Ἰπουρῇ 516 5ῃου]ά ποὺ βυῇευ ἔου ΠεῚ ἀςεαβ! 
Βεοζοπϑ ἰο ἐΐδ σιιαγά5, τοῖο αἀυαποε ἐγτεϑοίπέείψ. 

1 Ῥγαχῖῦμθα, Οὔθιβα᾿β τηοΐΠου, νγὰβ συδπα- ἀδαρῃίογ οὗ {ἢ 15 
Εϊνογ- οά, 

ΤΟΙ, ττ.Ψ ἙΕἙ 121: 
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Ω 90 

122 

ΙΩΝ 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
᾽ὔ 

ἀπεννέπω σε μὴ κατακτείνειν ἐμὲ 
[4 7 ΕΝ ΟῚ “-“ »“ ΄““ ΣΝ Ὁ 

ὑπέρ τ᾽ ἐμαυτῆς τοῦ θεοῦ θ᾽ ἵν᾽ ἕσταμεν. 
ΙΩΝ 

» 95 Ν ’ ’ Ν ’ τί δ᾽ ἐστὶ Φοίβῳ σοί τε κοινὸν ἐν μέσῳ ; 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

ς Ν Ν “Ὁ “ Ἂ 4 3. Δ ἱερὸν τὸ σῶμα τῷ θεῷ δίδωμ᾽ ἔχειν. 
ΙΩΝ 

δ᾽ Ὁ ῸλΛ ᾿ , Ν -“ [ον 
κάτ ἔκτανες σὺ φαρμάκοις τὸν τοῦ θεοῦ ; 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
3 2 ͵ ἴω ἀλλ᾽ οὐκέτ᾽ ἦσθα Λοξίου, πατρὸς δὲ σοῦ. 

ΙΩΝ 
3 ΄ 

ἀλλ᾽ ἐγενόμεσθα, πατρὸς ἀπουσίαν. λέγω. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

»' γι 53 τῷ “ ΠΝ Ζ. -ν ᾿] Ρ] Συ 3 

οὔκουν τότ᾽ ἦσθα; νῦν δ᾽ ἐγώ, σὺ δ᾽ οὐκέτ᾽ εἶ. 
ΙΩΝ 

2 “ 

οὐκ εὐσεβής γε' τἀμὰ δ᾽ εὐσεβῆ τότ᾽ ἦν. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

Υ ’, δι ον 7 , 3 - 
ἔκτεινά σ᾽ ὄντα πολέμιον δόμοις ἐμοῖς. 

ΙΩΝ 
[τ Φ' 3 

οὔτοι σὺν ὅπλοις ἦλθον εἰς τὴν σὴν χθόνα. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

" » ’ 2.9, ’ μάλιστα" κἀπίμπρας γ᾽ ᾿Ερεχθέως δόμους. 
ΙΩΝ 

,ὔ - Ἃ Ἃ, ’ ΄ 
ποίοισι πανοῖς ἢ πυρὸς ποίᾳ φλογί ; 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
᾽ -“":Ἴ 3 “ ’ὔ 4 

ἔμελλες οἰκεῖν τἄμ᾽, ἐμοῦ βίᾳ λαβών. 
ΙΩΝ 

΄ κι , ἃ 3 , 

πατρός γε γῆν διδόντος ἣν ἐκτήσατο. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

τοῖς Αἰόλου δὲ πῶς μετῆν τῆς Παλλάδος ; 

1 ΒΘ α]6Υ : ἴογ δ᾽ οὐσίαν οὗ ΜΒ. 



ΙΟΝ 

σηκῦβα 
Ιγάτ ἴπεε, αν τὴς ποῦ---Γ ΠηΪη 6 Οὐ 88 Κ6, 
Απά {πε Οοα᾽ Β β8α8κ8ε, ὕροῃ γγῆοβε ἤοου νγε βἰαπᾶ ' 

ΙΟΝ 
Ῥμοεθα5---ηα ποὺ ΥΥ̓ Παῦ ρατὶ μαβὶ ἴπου ἴῃ ῬΠοε)ι5᾽ 

σΒΕῦΒΑ 
ΜύΞΕΙΕ1 ρῖνε ἴο πε Οοά, ἃ 5Ξδογεά ἐπίηρ. 

ΙΟΝ 
ΤἼοα 5δογϑα ὃ---υνῆο αἰ 8ὺ ρΡοΐβοη ὑπε Οοα᾽5 οἢ]]α ! 

σΒΕῦΒΑ 
Του 1,οχίαβ᾽ οἢ1]α !--Πἰβ πανεσ, θαΐ ΠΥ 5ἰγε᾽ 8. 

ΙΟΝ 
Ηἰ5 1 θεοδτὴθ 116 ἔαῖπευ 1 Πδά ποπα. 

σΒΕῦΒΑ 
ΑΥ, ἴῃ δὴ :--πονν, 1 τὴ ἢΪβ, ποι ἢϊ5 ΠΟ ΤΠΟΓ6. 

ΙΟΝ 
ΒΙΑΒΡΠ ΘΙ οΥ !---ἶβ ἢ Ηἰ5 γτενεγεπὺ οἢ]]α νν85 1. 1290 

σπΕῦβα 
Ι αἰὰ θυΐ 566 Κ ἴο 514 Υ τηῖπε Βοιιβε᾽ 5 ἔοε. 

ΙΟΝ 
1 Ἄοἄτηβ ποῦ βυνοτα ἴῃ Παπᾶ ραϊηϑὺ ἔῃ ν ἰδηά. 

ΟΒΕῦΒΑ 
Νο ἢ---Τ που νγου]άβὶ βεῖ Ἐγεο με ειβ᾽ Π4}15 αἤδτηδ. 

ΙΟΝ 
γεαῦρ ΜῈ ννῃδαὺ Ὀγαπαάϑ οὐ νυ ἢ νυ μδὺ ἤδλμηε οὗ ἤτε ἢ 

σΕῦΒΑ 
ἴῃ τηῖπε πουβε ψου]άβῦ ἔμοὰ ἄν ε]}, ἔα πηΐπε Ὀγ ἴοτοα. 

ΙΟΝ 
Τάῖκα ὃ--ΤῊΥ͂ βῖγο φίυες {Π6 Ἰαπα ἐμαΐ ἢς δίῃ νγοῃ. 

σΒΕῦΒΑ 
ὙγΒαῦ ρατὶ Βμᾶνε Αξοϊυβ᾽ βοηβ ἰπ ΡΆ]]8ϑ᾽ Ἰαπᾶ 

ΓΖ 



1800 

1910 

124 

ΙΩΝ 

ΙΩΝ 

ὅπλοισιν αὐτήν, οὐ λόγοις ἐρρύσατο. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

2 ,ὔ 2 “ 5..Ἀἃ ] Μ θ , 

ἐπίκουρος οἰκήτωρ γ᾽ ἂν οὐκ εἴη χθονός. 
ΙΩΝ 

“ 2 

κἄπειτα τοῦ μέλλειν μ᾽ ἀπέκτεινες φόβῳ ; 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

ς Χ 7, Ψ τυ α 2 Ν δὰ ΄ ΄ ὡς μὴ θάνοιμί γ᾽, εἰ σὺ μὴ μέλλων τύχοις. 
ΙΩΝ 

- 2 3 »“ἭἬἍ 

φθονεῖς ἄπαις οὖσ᾽, εἰ πατὴρ ἐξηῦρέ με. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

Ἁ “Ὁ » ,ὔ “ρ΄ ) ' , 

σὺ τῶν ἀτέκνων δῆτ᾽ ἀναρπάσεις δόμους ; 
ΙΩΝ 

ξ -“ , τς Ν -“ » 4 , 

ἡμῖν δέ γ᾽ ἀλλὰ πατρικῆς οὐκ ἦν μέρος ; 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

Ψ'. ᾽ Ἀ Μ ᾽ “ .Ν ’ὔ 

ὅσ᾽ ἀσπὶς ἔγχος θ᾽" ἥδε σοὶ παμπησία. 
ΙΩΝ 

ἔκλειπε βωμὸν καὶ θεηλάτους ἕδρας. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

Ν Ν “ ας Ν , 

τὴν σὴν ὅπου σοι μητέρ᾽ ἐστὶ νουθέτει. 
ΙΩΝ 

Χ "] Ρ] «ς , ’, “ 3. σὺ δ᾽ οὐχ ὑφέξεις ζημίαν, κτείνουσ᾽ ἐμε ; 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

,] “-“ 

ἤν γ᾽ ἐντὸς ἀδύτων τῶνδέ με σφάξαι θέλῃς. 
ΙΩΝ 

’ ς , “Ὁ. -“. » ͵ 

τίς ἡδονή σοι θεοῦ θανεῖν ἐν στέμμασι; 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

λυπήσομέν τιν᾽, ὧν λελυπήμεσθ᾽ ὕπο. 
ΙΩΝ 

φεῦ. 
δεινόν γε, θνητοῖς τοὺς νόμους ὡς οὐ καλῶς 
ἔθηκεν ὁ θεὸς οὐδ᾽ ἀπὸ γνώμης σοφῆς" 



ΙΟΝ 

ΙΟΝ 
Ἐξ ννὰβ "δὺ βανίουτ--- ἢ νυ ἡ ὉΠ} ἀὐτηβ, ποῦ ννογᾶϑ, 

σΠΕῦΒΑ 
ΒΘΠΟΙΪα 411165 ἴῃ Ροβϑθβϑίοη ἴα κα ἴΠῸ ἰαπά ! 

ΙΟΝ 
Ἐδαυηρ δῦ ηιῖσἠέ ἀνναὶν {Π6 6, ἔποὰ νγου]άϑῦ 5]4γ της ἢ 1300 

ΟΒΕῦΒΑ 
ΑΥ, ᾿δϑῦ ὕποῖ; ΒΑΡῪ νναὶῦ ποῦ, θυΐ 5]αν πὶ! 

ΙΟΝ 
ΟἸ1]41655, ἀοϑὺ στᾶσα τὴν [υΠοὺ Ππαάϊπρ πὸ ἢ 

σΠΕῦΒΑ 
ὙΠ δῦ, 5410 ὕποὰ βϑῖζα 41} ἢ] 4} 655 ραγθη ἴθ᾽ ΠΟΙη68 ὃ 

ΙΟΝ 
Ηδα 1 πο ρατὺ αὖ Ἰϑαβῦ ἴπ ΤΥ βἰγθ᾽ 5 ὑγθδ] τ ἢ 

σΒΕῦΒΑ 
Ηἰ5 να] ἢ !--τ-ὰ 5}1614 ἃπα βρεᾶγ. Τακο ὑπᾶῦ {Πΐπε ἴ8. 

ΙΟΝ 
Ηεποο !---Ἰδανα ἴΠ6 Αἰΐδῦ πα {πς ΠΑ]]οννεα βεαῦ! 

ς σΒΕῦΒΑ 
ΓᾺ6550η ΠΥ τποΐπου, νν ΠΘγβοθ᾽ ει 586 Ρ6. 

ΙΟΝ 
58Π41Ὁ ἔῃποὰ ποῖ βυΐξοϊ, πο ννουᾶϑι τυ γου τη ἢ 

σΒΕῦΒΑ 
Υε4---ἰξ [πο ἄδγα ἴο 5]ν τὴς πηϊά ὑπ 5ῃ 1 Π65. 

ΙΟΝ 
Υαῦ Ἰογ Παϑὺ ἴποι τηἱά ῬΠΟΘθ8᾽ τνγεαῃ5 ἴο αἶα δ 1310 

σΒΕῦβα 
50 5411 1 ἔσο} ]ε Ηΐτὰ ψνηο ἐγου ] ἃ τηϑ. 

ΙΟΝ 
Ουΐ ὕροη ἐΠῖ8 ! 
5δϊπθ, ὑπαῦ ἃ αοά ογάαϊηοα πητὶσῃΐδθοιιβ ᾿ἰανν8 
ΕῸΥ ππογΐα]5, βἰαϊαϊες ποῖ ἴῃ νι ἰβάομι ἔγατιηδ ' 
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[ΩΝ 

τοὺς μὲν γὰρ ἀδίκους βωμὸν οὐχ ἵζειν ἐχρῆν, 
ἀλλ᾽ ἐξελαύνειν' οὐδὲ γὰρ ψαύειν καλὸν 
θεῶν πονηρὰν χεῖρα" τοῖσι δ᾽ ἐνδίκοις 
ἱερὰ καθίξειν, ὅστις ἠδικεῖτ᾽, ἐχρῆν, 
καὶ μὴ ̓ πὶ ταὐτὸ τοῦτ᾽ ἰόντ᾽ ἔχειν ἴσον 
τόν τ᾽ ἐσθλὸν ὄντα τόν τε μὴ θεῶν πάρα. 

ΠΎΘΙΑ 
ἐπίσχες, ὦ παῖ' τρίποδα γὰρ χρηστήριον 
λιποῦσα θριγκοῦ τοῦδ᾽ ὑπερβάλλω πόδα 
Φοίβου προφῆτις, τρίποδος ἀρχαῖον νόμον 
σᾳζουσα, πασῶν Δελφίδων ἐξαίρετος. 

ΙΩ͂Ν 
“ΠΟ 5, 7 “- ᾽ “ ΄ 

χαῖρ, ὦ φίλη μοι μῆτερ, οὐ τεκοῦσά περ. 

ΠΎΘΙΑ 
3 ’ ᾿] ᾽ 

ἀλλ᾽ οὖν ἐλεγόμεσθ᾽" ἡ φάτις δ᾽ οὔ μοι πικρά. 
ΙΩν 

ἌρΧ αν [τὰ 3. ὡν Ὁ -“ 

ἤκουσας ὥς μ᾽ ἔκτεινεν ἥδε μηχαναῖς 

ΠΎΘΙΑ 
» Ων ν᾿ 3. Ν Ἅ εξ Ψ 

ῃκουσα" καὶ σύ Ὑ ὠμὸς ὧν.ἁμαρτάνεις. 
ΙΩΝ 

᾽ ΄ ᾿ , ᾽ 4 

οὐ χρὴ με τοὺς κτείνοντας ἀνταπολλύναι ; 

ΠΎΘΙΑ 
“ “ ὔ 

προγονοῖς δάμαρτες δυσμενεῖς ἀεί ποτε. 
ΙΩΝ 

ἡμεῖς δὲ μητρυιαῖς γε πάσχοντες κακῶς. 
ΠΎΘΙΑ 

Ν »“»ὅὕ ’ . ΔῊ ᾿ ’,ὔ Υ 

μὴ ταῦυτα" λείπων ἱερὰ καὶ στείχων πάτραν---: 

ΙΩΝ 
’ “ “ ΄ ΄ 

τί δή με δρᾶσαι νουθετούμενον χρεῶν : 



ΙΟΝ 

Νν υ 5ῃου]ᾶ ογίπηθ ἤανα Αἰ αγ-ϑαποΐαδγυ, 
Βυῦ Πουπάϊηρσ ἢθποθ. [Πητηθεξ ἰἐ 15. ἐπα Παπαϑ9 
51Π-5ἴαϊ δα 5ΒΠου]α ἴοιοἢ ἔπε Οοαβ: θὰ τἱρηξθοιιβ ΤΠ 6, 
 Ποϑβο 15 ψτοηρϑά, 5Βῃου]α οἰαίπη {πεῖν βαποίαδγυ, 
Απᾶ ποῦ {ππῸ σοοα πᾶ δν]] σοῖς «ἰϊκα 
ΗΙΠΕοῚ ἴο νυ η ὑπὸ βᾶτηθ θοοη οὗ τῆς Οοάϑ. 

πίον ἐμῈ ρυύτηῖᾳ, ὑδαγίπσ α ογαΐθ, ἐλ σοπίοπίς οΓ 
τυἡἰϊοὺ αγὸ οοποοαίεά ὧ α τυταρρῖηρ τυλίολ ρατγίϊαίἐῳ 
ἐπυείορε5 τί. 

ΡΥΤΗΙΑ 
ΒΟΥ Θ αν, τὴν 5οη. Τῇῆα βεαῦ οὗ ρΡιΌΡεου 1390 
1 Ἰεανθ, πα βἔἴβρ δοῖοββ 15 ζειηρ] ε-ἔεπος, 
Ρυϊεβίθββ οἵ Ρῆοεθαβ, οἤοβαη οὗ 1) ε]ρ}}15 ἀδαρῃξευβ 
Τὸ συδτα 5 ἐγ] ροα᾿ 5 πη ΘΟ ΟΣ 14] τ1.56. 

ΙΟΝ 
Ηδ41], ἀδδὺ τὴν τηοῦμοσ, ὑπουρἢ ἕπου αἰ 5ὺ ποῦ "δδν τη6. 

ΡΥΤΗΙΑ 
50 νγᾶὰβ 1 οδ]᾽]βα ; ποὺ αἰα ἐπ 6 Πδιη6 στ 51} Κα Τη6. 

ΙΟΝ 
Ηδϑβὶ Πϑαγὰ οὗ γοπᾶδυ νγουηδη᾿ 5 μοῦ ἴο 5]ὰν τηθὺ 

ΡΥΤΗΙᾺ 
ΙΠεαγά : γεῦ 15 ἔῃγ σα] 655Π6855 8411 ψτόηρ. 

ΙΟΝ 
584}1 1 ποῦ ρᾶν ἀδαΐῃ-νναρα ἴο τη υγάθγεβ ἢ 

ΡΥΤΗΙΑ 
Τὸ βίβρβοῃβ ἔγοιη οἵ οἱ ἤᾶνε ννῖνεβ. θβδη 068. 

ΙΟΝ 
Υεα, 1 νεῖ η8] οὗ βῖεράδτηδξ ἢανε ἔθ] ὙΥΤΌΠσ. 1320 

ΡΥΤΗΙΑ 
ΑὮἢ Πυ5}! ΤὍΤμοῦ Ἰεαν᾽ δῦ {πΠ6 ἔδπο, ἔπου ἔαγοϑὶ μουηθ--- 

ΙΟΝ 
ΥΠδῦ τηυβὺ 1 ἀο ἔμεη αὐ {ΠΥ σου 56] ηνσ ἢ 
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ΙΩΝ 

ΠΎΘΙΑ 
καθαρὸς ᾿Αθήνας ἔλθ᾽ ὑπ᾽ οἰωνῶν καλῶν. 

ΙΩΝ 
Ν [γέ ’ὔ ἃ Ἃ 4 καθαρὸς ἅπας τοι πολεμίους ὃς ἂν κτάνῃ. 

ΠΥΘΙΑ 
4 5 “, ΣΕῚ ᾽ , Σ 

μὴ σύγε" παρ᾽ ἡμῶν δ᾽ ἔκλαβ᾽ οὺς ἔχω λόγους. 
ΙΩΝ 

ἢ » 5 » Ὅν 9 ΥΩ» - φΡ 35. ἃ ΄ λέγοις ἄν' εὔνους δ᾽ οὖσ᾽ ἐρεῖς ὅσ᾽ ἂν λέγης. 
ΠΥΘΙΑ 

ἘΠ ἣν ΤῸ ἢ ἣν Ἐ4:..9.. 9 ἤ ᾿ - 

ὁρᾷς τόδ᾽ ἄγγος χερὸς ὑπ᾽ ἀγκάλαις ἐμαῖς ; 
ΙΩ͂Ν 

. δ Ν » Τ 3.9 ’ 

ορῶ παλαιὰν ἀντιπήγ ἐν στεμμασιν. 

ΠΎΘΙΑ 
“ 3 , 

ἐν τῆδέ σ᾽ ἔλαβον νεόγονον βρέφος ποτέ. 
ΙΩΝ 

’ 7 ε -“ ) γι, ,ὔ 

τί φής ; ὁ μῦθος εἰσενήνεκται νέος. 
ΠΥΘΙΑ 

“ δ 8, ᾽ ΄ “- ᾿ ᾿} συγῇ γὰρ εἶχον αὐτά: νῦν δὲ δείκνυμεν. 
ΙΩΝ 

“- ( ΕΣ ἰ ΦΑ θρς δὲ “ Α 

πῶς οὖν ἔκρυπτες τόδε λαβοῦσ᾽ ἡμᾶς πάλαι; 
ΠΎΘΙΑ 

ς ’ » 9 ΄ 

ὁ θεός σ᾽ ἐβούλετ᾽ ἐν δόμοις ἔχειν λάτριν. 
ΙΩΝ 

-“ 3 Ῥν᾿ ΜΌΝ, ἐν - ΄ “- 7, , νῦν δ᾽ οὐχὶ χρήζει ; τῷ τόδε γνῶναί με χρή ; 
ΠΎΘΙΑ 

’ Ἂς [οὶ ΄ Ξι ἫΝ , Ι͂ 

πατέρα κατειπὼν τῆσδέ σ᾽ ἐκπέμπει χθονός. 
ΙΩΝ 

2 “ ΒΝ ;ὔ 

σὺ δ᾽ ἐκ κελευσμῶν ἢ πόθεν σῴζεις τάδε ; 
ΠΎΘΙΑ 

Ἂ ὔ Υ̓ ἐνθύμιόν μοι τότε τίθησι Λοξίας --- 
ΙΩΝ 

τί χρῆμα δρᾶσαι ; λέγε, πέραινε σοὺς λόγους. 



ΙΟΝ 

ΡΥΤΗΙᾺ 
1} οἰδαπ Παπᾶ5 πα ἔδἱγ οπηθ 5 σὸ ἴο ΑΙ Π6η8. 

ΙΟΝ 
ΟἸεδη δύα 6 Παπᾶβ οἵ γνῇοβο 514 γ5 ἢἷ5 ἴοεϑβ. 

ΡΥΤΗΙᾺ 
ΝΑΥ, ΠΔΥ͂ '---θυῦ Πδαὺ ἴῃς ἴ4]6 1 Ὀυΐηρ ἴο ἐΠε66. 

ΙΟΝ 
ΞΡδκΚ : 1 5}.4}}] οοτηβ οὗ Ιονβ, νυν ῃαΐβ᾽ εὺ' πο 58 γ. 

ΡΥΤΗΙΑ 
ϑεεβϑῦ που ὑΠϊ5 ἐμ θϑῦ πεσε ογδα]εα ἴῃ τηΐηα δυτηβ ὃ 

ΙΟΝ 
Ι 566 δὴ δποίβηΐ δὺς συ τ ΕἸ] εἰς αἰ ση!. 

ΡΥΤΗΙΑ 
Ι͂η {ῃϊβ 1 ουπα {Π66 οποθ, 4 πονν- θοῦ θᾶ 6. 

ΙΟΝ 
γΠδῦ 5αν᾽βὺ ἴπου ἢ ϑίγαηρσε {Π6 βίοτυ ΠιΠοὺ Ὀσουρσῃξ! 1340 

ΡΥΤΗΙΑ 
Υεδ, 1 Κερὶ 5ιίεσποθ. 1 τενϑδὶ Ὁ πον. 

ΙΟΝ 
ὙῊΥ Πίάς ἔποπα τη6 50 Ἰοῃρ {Π15 ἐου πα οὗ ἐπεε 

ΡΥΤΗΙΑ 
Τῆς Οοα ψου]Ἱα Πᾶνα ὑΠ66 τηϊηἰβίευ πη ἢΐ5 Ποιι56. 

ΙΟΝ 
ΝοΥ πεεάεξξῃ πον ὃ Ηον 5}8]}1 Κπον ἰΐ ον 

ΡΥΤΗΙΑ 
ϑΠονηρσ ἴῃγ βἰσγθ, ἢ6 βεπᾶβ ἴπδε ἔοσξῃ {ΠῸ 1δπά. 

ΙΟΝ 
Του, ΕΥ̓͂ σοτητηδητηθηῦ Κερίεβῦ ποὺ ἐπεβε ἐπίηρϑ) 

ΡΥΤΗΙΑ 
Οη {παῖ ἀδγ [οχίδβ ραὶ ἰὐ ἴῃ τηΐπε Ἠεατῖ-- 

ΙΟΝ 
Τὸ ἀο νῇῆαδΐ ἀεεὰ ἢὺ ὅ88γΥ οῃ, ἰ6}} οαὖ ἐπε ἰΔ16. 
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ΙΩΝ 

ΠΥΘΙΑ 
“- ΓΙῸ) Ὁ 2 τ Ν Μ“ “ , 

σῶσαι τόδ᾽ εὕρημ᾽ εἰς τὸν ὄντα νῦν χρόνον. 

ΙΩΝ 
1350 ἔχει δέ μοι τί κέρδος ἢ τίνα βλάβην ; 

ΠΥΘΙΑ 
3 ,, “ ΄ 3 ἷ 9.ϑ ὦ [4 ἐνθάδε κέκρυπται σπάργαν᾽ οἷς ἐνῆσθα σύ. 

ΙΩΝ 
Ν “Ὅτε τὸν 3 , ,)» μητρὸς τάδ᾽ ἡμῖν ἐκφέρεις ζητήματα ; 

ΠΎΘΙΑ 
ἐπεί γ᾽ ὁ δαίμων βούλεται: πάροιθε δ᾽ οὔ. 

ΙΩΝ 
5 , ΄ ““Ω)᾽ ς ῇ 

ὦ μακαρίων μοι φασμάτων ἥδ᾽ ἡμέρα. 

ΠΥΘΙΑ 
Ν Ν “-“ 

λαβών νυν αὐτὰ τὴν τεκοῦσαν ἐκπόνει. 

ΙΩΝ 
πᾶσαν δ᾽ ἐπελθὼν ᾿Ασιάδ᾽ Εὐρώπης θ᾽ ὅρους ; 

ΠΎΘΙΑ 

γνώσει τάδ᾽ αὐτός. τοῦ θεοῦ δ᾽ ἕκατί σε 
ἔθρεψά τ΄, ὦ παῖ, καὶ τάδ᾽ ἀποδίδωμί σοι, 
ἃ κεῖνος ἀκέλευστόν μ᾽ ἐβουλήθη λαβεῖν 

1360 σῶσαί θ᾽: ὅτου δέ γ᾽ εἵνεκ᾽, οὐκ ἔχω λέγειν. 
ἤδει δὲ θνητῶν οὔτις ΠΠ ᾿ς τάδε 
ἔχοντας ἡμᾶς, οὐδ᾽ ἵν᾽ ἣν κεκρυμμένα. ' 
καὶ χαῖρ" ἴσον γάρσ ὡς τεκοῦσ ἀσπάξομαι. 
ἄρξαι δ᾽ ὅθεν σὴν μητέρα ζητεῖν σε χρή" 
πρῶτον μὲν εἴ τίς Δελφίδων τεκοῦσά σε 
εἰς τούσδε ναοὺς ἐξέθηκε παρθένος, 
ἔπειτα δ᾽ εἴ τις “Εὐλάς" ἐξ ἡμῶν δ᾽ ἔχεις 
ἅπαντα Φοίβου θ᾽, ὃς μετέσχε τῆς τύχης. 
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ΙΟΝ 

ΡΥΤΗΙΑ 
Το Καερ {115 ἐγεαβυγα-ἔγονα ἀσαϊπδὲ {Πϊ5 ΠΟΌΓ, 

ΙΟΝ 
παῖ ργοῆξ οὐ ψν ῃδὺ πυγὺ Πδῖἢ ἐΠῖ5. ἔου τπε ὃ 1350 

ΡΥΤΗΙΑ 
ΤῊϊ5 μά65. {Π6 βυνδαα])ηρ- θα πη ἀ45. ἐΠπῶῦ ψυγαρρεά {πεα 

1Πεη. 
ΙΟΝ 

ΜΥ πτιοΐπου !---οαθβ θα ἴΠ6βα ἔοσ ἤπαϊπρ Πεγν 

ΡΥΤΗΙΑ 
Υεδ8, ᾿{ἰ5 της (οά᾽ 5 νν1}} πον -- ποῦ πεγεϊοΐογα. 

ΙΟΝ 
Ο ἀδγ οἵ ἈὈ]εββεα γενεϊδξίοης ἐῃϊς ! 

ΡΥΤΗΙᾺ 
Τάκα ἐμοιη---τοϑῦ ποῦ ἀπε} τποὰ Ηπα ἐπγ τηοίῃου. 

ΙΟΝ 
Ηονν ὃ---ϑεᾶγοῇ 41} Αϑία ὑῃπυοῦσῃ, βεάγο Ετορε᾿ 8 

Ὀουπαβὴὺ 
ΡΥΤΗΙΑ 

ΤΠοι 5Π8]} ποῖ δασὺ, ἔῆου. ΕῸΥ ἐπε Οοά᾽ 5 οὐνῃ Ξῖκ6 
Ιπυγβαα {Π66, ΡΟΥ : ἔπε86 σῖνε 1 Ῥδοῖκ ἴο ἐ]ιεε, 
ὙΥΒΙΟἢ ἰδ ἀμβροόκεη ψν1}} ἔπ Ἐπ τηδά6 τὴη6 ἴα κα : 
Απὰ συάατά. ὙΜΝῊγΥ {πὰς ἢε ψ]Πεὰ 1 σαπποῦ {ε]]} : 1360 
᾿Βυΐ ποπε οὗἉ πιοσΐδ] Ἴδη νγᾶβ νγᾶγε ἐῃδὲ 1 
Ηδὰ τ1Πε56, ποὺ ῃἰἀἄδη ἱπ νυ ῃδὺ ρδος ἐπεγ ἰδγ. 
δγεννα}}]. . .. ΤὉΓ 85 ἃ τῃοῦμεῦ Κίββ 1 {Π6ε6. 
Τ ΤΗΣ ἰο ρῸ, διιί τεδιηιδε--- 

ὙΏεσα ἔμπου 5ῃου]αξὺ 5β6εεκ ἔῃγ τποΐπεσ, ἔπεσε θερίη--- 
Εἰγβί, αἸὰ ἃ Πε]ρῃΐδη Ὀτάα6 ὑπυνεααεα ᾿6ΔΓ 
Απα οαϑῦ {π6ε ἔου! ἢ ἀροπ {Πε5ε ζειηρ]ε-βῖερϑ ἢ 
ΤΉΘη, ΔΠΥ͂ τηδία οὗ ὅτεεοε ὃ... 80 Βαβὺ ποὰ 8]] 
Οἵ πιθ, )πά ῬΒοαθυβ, ραυῦποῦ 'π ἢν ἔοσέαπε. [Ἐχιϊ. 
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[ΩΝ 

ΙΩΝ 
φεῦ φεῦ" κατ᾽ ὄσσων ὡς ὑγρὸν βάλλω δάκρυ, 

1370 ἐκεῖσε τὸν νοῦν δούς, ὅθ᾽ ἡ τεκοῦσά με 
κρυφαῖα νυμφευθεῖσ᾽ ἀπημπόλα λάθρᾳ 
καὶ μαστὸν οὐχ ὑπέσχεν" ἀλλ᾽ ἀνώνυμος 
ἐν θεοῦ μελάθροις εἶχον οἰκέτην βίον. 
τὰ τοῦ θεοῦ μὲν χρηστά, τοῦ δὲ δαίμονος 
βαρέα' χρόνον γὰρ ὅμ μ᾽ ἐχρῆν ἐν ἀγκάλαις 
μητρὸς τρυφῆσαι καί τι τερφθῆναι βίου, 
ἀπεστερήθην φιλτάτης μητρὸς τροφῆς. 
τλήμων δε χὴ τεκοῦσά μ᾽, ὡς ταὐτὸν πάθος 
πέπονθε, παιδὸς ἀπολέσασα χαρμονάς. 

1380 καὶ νῦν λαβὼν τήνδ᾽ ἀντίπηγ οἴσω θεῷ 
ἀνάθημ᾽, ἵν᾿ εὕρω μηδὲν ὧν οὐ βούλομαι. 
εἰ γάρ με δούλη τυγχάνει τεκοῦσά τις, 
εὑρεῖν κάκιον μητέρ᾽ ἢ σιγῶντ᾽ ἐᾶν. 
ὦ Φοῖβε, ναοῖς ἀνατίθημι τήνδε σοῖς. 
καίτοι τί πάσχω; τοῦ θεοῦ προθυμίᾳ 
πολεμῶ, τὰ μητρὸς σύμβολ᾽ ὃς σέσωκέ μοι. 
ἀνοικτέον τάδ᾽ ἐστὶ καὶ τολμητέον. 
τὰ γὰρ πεπρωμέν' οὐχ ὑπερβαίην ποτ᾽ ἄν. 
ὦ στέμμαθ' ἱερά, τί ποτέ μοι κεκεύθατε, 

1390 καὶ σύνδεθ᾽, οἷσι τἄμ᾽ ἐφρουρήθη φίλα; 
ἰδοὺ περίπτυγμ᾽ ἀντίπηγος εὐκύκλου 
ὡς οὐ γεγήρακ' ἔκ τινος θεηλάτου, 
εὐρώς τ ἄπεστι πλεγμάτων'" ὁ δ᾽ ἐν μέσῳ 
χρόνος πολὺς δὴ τοῖσδε θησαυρίσμασιν. 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
’ “ ΄, “ Σ ,ὔ Φ ΝΠ 

τί δῆτα φάσμα τῶν ἀνελπίστων ὁρῶ; 

ΙΩΝ 

σίγα σύ' πολλὰ καὶ πάροιθεν οἶσθα μοι. 
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ΙΟΝ 

ΙΟΝ 

ΑὮ 1η6, Πηΐπ6 ἜΥ65 8ἃΓ6 ἀγον πε ἴῃ βἰγθατυηΐηρ ἔθ δ γ8, 
Α5 Ἰδὰρ5 τὴν ᾿πουρῃξΐ ἴο {παῦ ἀαν γῇ θη π6 "νἀ 6 1370 
Βείϊγανεά, ψῆο Ἀάᾶγβ, Ὀγν βίθα ἢ ἴο ὑπγδ] ἄοπὶ 5014 τη6, 
ΝΟΥ͂ Ἔν ΟῚ βυσκ]βα τηὲ : Ὁ Παηη6655 4]} 
Ι͂ὴ {ης6 οὐ 5 οουτὲ 1 ᾿Ἰἰνεά «Α βεσνδηΐ , 8 116. 
ΚΙπΠα ννὰβ {π᾿ (ὐα᾽ 5 ρασί, θῦ τὴν ἔογξυπθ᾽ 5 παπα 

ΠΉρανΥ ; ἴον ψνῃ1]6 1 5ῃου]ά οὗ τρὶς ἢάᾶνε Ἰαΐη 
5 ἵν ἴῃ ἃ τηοῦῃ τ᾽ 5 ΔΥΤη5, ἃΔπΠ 4 Κπουνὴ {{{π᾿5 10Υ; 
Οἴδ βννεεῦ τηοὐῃ θυ 5 σᾶτα νὰ 1 Ῥεσυθε, 

Ο Βαρ]θ85 56 ψγῆο Ῥᾶγ6 τη6, ψγῆο Πα Ξυβενεα 
[1κῸ τηρϑ, μαῖῃ Ἰοβὲ ἐῃδ Ἰογβ οἵ το πευμοοά ! 
Βαυὲ {πΠ|5 ἀὐκ νν}}} 1 δῦ αηΐο ἐπε Οοά, 1380 
Απ οετϊηρ---Ἰεϑὲ 1 βπα δυρῃῦ 1 ψου]Ἱα πού. 
ΕοΥ, 1 ρεγοῃδησα ἃ 5Ϊανε- 5 1}] σάνε της Οἱ γῚΠ, 
Ἵν ΕΥΕ ὑγοῦβα ἴο ἢπα ἃ τηοΐποῦ ἔμδη Ἰεΐ "6. 
ΡΠοερΡαβ, 1 οἵαν {Π|15 απῖο ἢν ἔαπε.... 
»πδὺ 4115 τὰ ἢ [0,1 ἤρ!ὲ ἀρσαϊηβὺ πε ἔν ΟΟΥ 
Οὐ Ηΐτη ψνῆο βανεα [ῸΓ πηῈ Τὴν τηοῦμ ει 5 το Κεης ! 
ΤῊϊβ τηυβὺ 1 ορεδη, ἴαοε δῦ πγυκὲ θὲ ἰδοεα ; 
ΕῸΓ ΠΕνΕΥ ο8η 1 ονευβίερ τὴν ἄοογη. 

ΑἩ,, βδογεά {1 εἰβ, ννῃδὺ πᾶνε γε Ηϊὰ ἔῸΓ τη6, 
Ο θαπαᾶϑβ νυν ῃεγείῃ πηΐπα ἤδαγί᾽ 5 ἀβϑίγε ννὰβ8 Κερὺ ἢ 1390 
Ι,.ο, πε επυνσαρρίηρ οὗ {Π6 ἀυκ᾿ 5 ἔαὶγ σαῦνε, 
Ηονν Ὀγ ἃ τηΐγδοὶα Ὁ νναχεα ποῖ οἹ]α ; 
ΤῊ οβίθγ- αἰ τη ρ5 ποι] 41 655.!--- νεὺ Ἰοηρσ {ἰπη6 
δ΄ῖποα ἔμεη Παίῃ ο᾽οσ ἔπεβε ἐγααϑαγε- "6 ] 165 ΡᾶΚϑΕΩ, 

σΠΕῦΞΑ 
παῖ, Ο ν»ῇῆδῖ νἱἰϑίοῃ 5εε [, ραβῦ 4}} μορε! 

ΙΟΝ 
Ρεδοε '!--ογ που οαηβὺ θὲ 51] επῦ---β ἔπε στάνα. 
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ΙΩΝ 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
οὐκ ἐν σιωπῇ τἀμά: μή με νουθέτει. 
ὁρῶ γὰρ ἄγγος οὑξέθηκ᾽ ἐγώ ποτε 
σέγ᾽, ὦ τέκνον μοι, βρέφος ἐ ἔτ᾽ ὄντα νήπιον, 

1400 Κέκροπος ἐς ἄντρα καὶ Μακρὰς πετρηρεφεῖς. 
λείψω δὲ βωμὸν τόνδε, κεὶ θανεῖν με χρή. 

ΙΩΝ 
λάζυσθε τήνδε: θεομανὴς γὰρ ἥλατο 
βωμοῦ λιποῦσα ξόανα: δεῖτε δ᾽ ὠλένας. 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
σφάζοντες οὐ ̓ λήγοιτ᾽ ἄν: ὡς ̓ ἀνθέξομαι 
καὶ τῆσδε καὶ σοῦ τῶν τε σῶν κεκρυμμένων. 

ΙΩΝ 
τάδ᾽ οὐχὶ δεινά ; ῥυσιάξομαι λόγῳ. 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
» -“ , , 

οὔκ, ἀλλὰ σοῖς φίλοισιν εὑρίσκει φίλος. 
ΙΩΝ 
ἊΝ . π: 

ἐγὼ φίλος σός ; κᾷτά μ᾽ ἔκτεινες λάθρᾳ ; 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

Ὁ ἡ; .9 3 ΟΣ») δι “ -“ , 

παῖς γ᾽, εἰ τόδ᾽ ἐστὶ τοῖς τεκοῦσι φίλτατον. 
ΙΩΝ 

“ ᾿ , , 3... ΡΝ -“ 

1410 παῦσαι πλέκουσα" λήψομαι σ ἔγω καλῶς. 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
2 “2 «Ὁ , “ ἥ ΄ 

εἰς τοῦθ᾽ ἱκοίμην, τοῦδε τοξεύω, τέκνον. 
ΙΩΝ 

ΕΥ̓ ΟΣ Γ ἉἋ , ὔ ΄ 

κενὸν τόδ᾽ ἄγγος ἢ στέγει πλήρωμά τε; 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

᾽ Ψ ΓΑ ΄, 

σά γ᾽ ἔνδυθ᾽, οἷσί σ᾽ ἐξέθηκ᾽ ἐγώ ποτε. 
ΙΩΝ 

Ν ἃγψ", "] » “ ; “ Ἂ ᾽ - καὶ τοὔνομ᾽ αὐτῶν ἐξερεῖς πρὶν εἰσιδεῖν ; 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

ΕἾ Χ , ἰδ 
κἂν μὴ φράσω γε, κατθανεῖν ὑφίσταμαι. 
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ΙΟΝ 

σπΕῦβα 
Νοῦ ἴῸΓ τὴ8 5|]εσποα ἢ δῇ ποῦ Τη6 ΤΥ ρατὲ ! 
Ι 566 ἴη6 δὺκ ψῃογείη 1 βεῦ {Π66 Του ῃ,--- 
ΤῊΘο, Ο τὴν ΟΠ], τὴν ῬΑ] πη ρσ θά ΌγΥ {Π6η,--- 
Ι͂ὴ Οδογορβ᾽ οἂνβ, θεηθαῖῃ {πΠ6 Γοὴρ ΟἸΠΠ 5 Ῥτον ! 1400 
ΤῊΪ5 αἰΐαυ ψν}1}}} 1 ἸΙδᾶνα, γεα, ἐμοιρἢ 1 αἶα. 

[Εἰϊπισ5 ΠῸΥ ἀγα γοιμπαὶ ἠϊδ ποῖ. 
ΙΟΝ 

ϑεῖζε Πεγ !---8ῆ6 μαΐῖἢ θβεπ ἀγίνεη σοα-αϊς τδυ ρὲ 
Τὸ ἸΙεανα {πε οάγνεη αἰΐασ ' Βἰπα ΠεῚ ΔΥΤΉ5. 

σΒΕῦΒΑ 
51 ν οἢ---ϑρᾶτα ποῦ-- ἔὉΓ 1 νν}}] οἹησ, ψ1}} οἰΐησς 
Τὸ τῃϊ5, ἔπε}, ἀπά ῃγ ἴοκεηβ μία δπ ἐμοσα. 

ΙΟΝ 
Εοὰ] ουἴτασα ! 1 πὶ Κιάἀπαρρεά Ὀγ ΠεΥ ἴοηρσαε! 

σΒΕῦϑβα 
Νο, πο !---Εδαὲ ἔοι πα, Ο Ἰονε, οὗ μεσ ἐπαὺ Ἰονεβ ! 

ΙΟΝ 
1 τὩγ θεϊονεά--νῃοτη ὑποὰ υγου]άϑι 5] Ὺ ὈΥ 5ίθα! τ ! 

σΒΕῦΒΑ 
Υε5---γε58} ΤΥ 50η!} [5 διρῃ ἴο ραγεηΐβ ἀθδγε} 

ΙΟΝ 
(6886 '---ἰ 5}4}1 ἔδακε ἴπεε τηϊὰ ἐῃν με θ5 οὗ συ!]6. 1410 

σΒΕῦΒΑ 
Τάκα τὴ ἢ---8ὴ ἰακα 1 βἔγαίϊη ἐμεγεῖο, τὴν Ὁ 114. 

ΙΟΝ 
Μοϊά 15 {Πῖ5 δύκ, ΟΥὐὁ βουηθυγῃδὺ ἀοίῃ ἰὲ Βἰά4ε} 

σΒΕῦΒΑ 
Υϑεδ, ὑπαὶ ψῃϊο ἢ ψγαρρεα ἔπεα ἤθη 1 οαβὲ ἔπεα ἔοσγίῃ, 

ΙΟΝ 
ΞΡβδκ ουὖὖῦ δηα πᾶῖηβ ἔπει εγα ὑπΐπα Ἔγεβ θῈ ΠΟ ]α, 

σΒΕῦΒΑ 
Υξεα, 161 [6]] ποῦ, 1 Ξιρταϊ ἴο ἀϊα. 

135 



1420 

1450 
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ΙΩΝ 

ΙΩΝ 
Ξ5Ὰ] ἰς »Μ, ὴ ε Ι͂ ’ λέγ᾽. ὡς ἔχει τι δεινὸν ἡ τόλμη γέ σου. 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
Ἧ 5 ἃ ωὼ ) -ὰ ΒΟ ἃ 3. ὦ 9.,.» , σκέψασθ᾽ ὃ παῖς ποτ᾿ οὖσ᾽ ὕφασμ ὕφην ἐγω: 

ΙΩΝ 
“ἢ ἣν , δ, ΄ 

ποῖόν τι; πολλὰ παρθένων ὑφάσματα. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ ̓  
2 Υ͂ 

οὐ τέλεον, οἷον δ᾽ ἐκδίδαγμα κερκίδος. 
ΙΩΝ 

δ » 9 σ“ Ν γΑ ͵ 

μορφὴν ἔχον τίν; ὥς με μὴ ταύτῃ λάβῃς. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

Ν » 3 ’ Γοργὼν μὲν ἐν μέσοισιν ἠτρίοις πέπλων. 
ΙΩΝ 

με [ον , δ ΘᾺ 3 κ- , 
ὦ Ζεῦ, τίς ἡμᾶς ἐκκυνηγετεῖ πότμος ; 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
, ἌΣ τῇ 5 τῇ , κεκρασπέδωται δ᾽ ὄφεσιν αἰγίδος τρόπον. 

ΙΩΝ 
ἰδού. 
τόδ᾽ ἔσθ᾽ ὕφασμα: θέσφαθ᾽ ὡς εὑρίσκομεν. 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
Υ͂ ς “ ’ “-“ 3 ἴω 

ὦ χρόνιον ἱστῶν παρθένευμα τῶν ἐμῶν. 
ΙΩΝ 

», Ν “ΠΟ ΟΣ ΕΥ Γ “ΟΣ 3 -“. ἔστιν τι πρὸς τῷδ᾽, ἢ μόνῳ τῷδ᾽ εὐτυχεῖς ; 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

ὃ ᾽ δ ᾽ “ἢ Υ ᾿ 5 ράκοντες" ἀρχαῖόν τι παγχρύσῳ γένυι 
δώρημ᾽ ᾿Αθάνας, ἣ τέκν᾽ ἐντρέφειν λέγει. 
᾿Εριχθονίου γε τοῦ πάλαι μιμήματα. 

ΙΩΝ 
’ ἴω ’ ζ ΄ ’ τί δρᾶν, τί χρῆσθαι, φράζε μοι, χρυσώματι ; 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
δέραια παιδὶ νεογόνῳ φέρειν, τέκνον. 



ΙΟΝ 

ΙΟΝ 
Θ'ΑΥ ΟἹ :-- εἶ ραββίπρ' βίγδηρθ, ἔγ οοηἤάεποε' 

ΘΒΕῦΒΑ 
566 ἔμεσγα {ῃ6 ψγεῦ 1 ψονε ἰπ σιν] ΠΟ 5 ἀἀγ8. 

ΙΟΝ 
[5 Ἀ5Πϊοη ὃ---- ρῖγ]5 θ6 Ἔν ΟΥ υγθανὶηρ νν 605. 

σΒΕῦΒΑ 
Νο ρΡεγέεοι ννουκ ; ᾿ἔνγαβ θαΐ ἃ ργεπίϊοα μπᾶ, 

ΙΟΝ 
ΤῊΣ ραΐζεσῃ ἰ6]} :---[ῃου 5Π41Ὁ0 ποῦ ἔσίοῖς τη6 50. 1420 

ΘΒΕῦΒΑ 
Α Οούροη ἰπ {πε ταϊά- τ γεδαϑ οὗ ἃ 5ῃδν)]. 

ΙΟΝ (αδίάε 
Ο Ζευβ, γν»αῦ ψεϊγα 15 [15 ἐπδὲ ἀορϑβ ΟὔἿ βίερϑβὴὺ 

σΟΒΕῦΒΑ 
"Τίβ ἔππρεα ἢ βαυραηΐβ.----ὐν ἢ {πΠ6 Αδρὶ5- ]ησ 6 

ΙΟΝ 
Ι,ο, Βεσα ἐπε ψεῦ ! (ἰ}5 ἀπὰὶ δργεαάς τί γονγίλ.) 
Ηονν βίγδηρσοὶυ ἤπα νγα Πδσα ἐῃ6 οὔδο]β! 

ΟΒΕῦΒΑ 
Ο νουκ οὗ σι] Πποοα᾽ 5 Ιοοῖη, 50 ἰοπῃρ' ἀη566ῃ ! 

ΙΟΝ 
[5 ἔπεσα διρῃϊ ε]56 ὃ-- οὐ {Π15 ῃγ ομϑ ἴσια βῃοῖ ὃ 

σΒΕῦΒΑ 
Βεγρεηΐβ, 8η οἱά ἄενίοα, ψ ἢ σο] θη 1νν8---- 
ΑἸΠΕΠδ᾽ 5 σις, ψῃο ΙΔ ἀοτἢ ἀθοκ Ρ8065 5ο--- 
Μου]άεάα ἔϊοπι ΕΟ ΠΟ τ15᾽ 5Πη8Κα65 οὗ οἱα, 

᾿ ΙΟΝ 

Ὑγηδΐ υ56, γὙῃδῖ ΡρᾳγΓροβα, [611 τηβ, δίῃ ἐπε Ἰεννεὶ} 1430 

σΒΕῦΒΑ 
Α πεοκίαςα ἴου ὑπΠ6 παυν-θοσπ θΔ06, τὴν ΟΠ1]α. 
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ΙΩΝ 

ΙΩΝ 
ἔνεισιν οἵδε" τὸ δὲ τρίτον ποθῶ μαθεῖν. 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
στέφανον ἐλαίας ἀμφέθηκά σοι τότε, 
ἣν πρῶτ᾽ ᾿Αθάνα σκόπελον ἐξηνέγκατο, 
ὅς, εἴπτερ ἔστιν, οὔποτ᾽ ἐκλείπει χλόην, 

θάλλει δ᾽ ἐλαίας ἐξ ἀκηράτου γεγώς. 
ΙΩΝ 

ὦ φιλτάτη μοι μῆτερ, ἄσμενός σ᾽ ἰδὼν 
πρὸς ἀσμένης πέπτωκα σὰς παρηίδας. 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
ΓῚ 7 Φ ΄-“- Ν -“ « ’ 

ὦ τέκνον, ὦ φῶς μητρὶ κρεῖσσον ἡλίου--- 

1440 συγγνώσεται γα ὁ θεός--ἐν χεροῖν σ᾽ ἔ εχω, 

ἄελπτον εὕρημ᾽ , ὃν κατὰ γᾶς ἐνέρων 
χθόνιον μετὰ Περσεφόνας τ᾽ ἐδόκουν ναίειν. 

ΙΩΝ 
ἀλλ᾽, ὦ φίλη μοι μῆτερ, ἐν χεροῖν σέθεν 
ὁ χε ραυῶν τε κοὐ θανὼν φαντάζομαι. 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
᾽Ν ἢ ΠΕ; ἃ “Ὁ 2 , Ἂ . ἰὼ ἰώ, λαμπρᾶς αἰθέρος ἀμπτυχαΐ, 
τίν αὐδὰν ἀύσω, 
βοάσω ; πόθεν μοι 

ῇ » ἀν; ᾿ ς Ἄ ΄ συνέκυρσ᾽ ἀδόκητος ἡδονά ; πόθεν 
ἐλάβομεν χαράν ; 

ΙΩΝ 
1450 ἐμοὶ γενέσθαι πάντα μᾶλλον ἄν ποτε, 

μῆτερ, παρέστη τῶνδ᾽, ὅπως σός εἰμ᾽ ἐγώ. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

᾿ Ι͂ , ἔτι φόβῳ τρέμω. 
ΙΩ͂Ν 

΄- » 5. 

μῶν οὐκ ἔχειν μ᾽ ἔχουσα ; 
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ΙΟΝ 

ΙΟΝ 
Ενεπ μεθα ΡῈ ἤεσεὺ. Τῇδ {πΠἰγὰ 1 ἰΙοηρ ἴο Κπονν. 

σΒΕῦΒβΑ 
Α ντεδίῃ οὗ οἱΐνε βεῦ 1 οπ πε ἱμεη: 
ΑἸ 6πα Ὀγουρῃῦ τ ἤγϑῦ απο ΟἿ τοοκ. 
ΠῚ τΠϊ5 θῈ ἴμεσα, [Ὁ Πμαΐῃ ποῖ Ἰοβῦ 115 συξεῃ, 
Βα Ὀ]οοΙη5 γεῦ, ἔγομα {Π6 βδογεά οἰΐνε βργιηρ, 

ΙΟΝ 
Μοίποτυ !---αθαῦ ᾿ποΐῃευὺ !----σ]δά, Ο οἶδά, 1 [Ἀ]], 
ΒεΠοϊαϊηρ {Ππ66, οα ἐπ οἤθ εκ σ᾽ π655- 5 Πεα, 

σΒΕῦΒΑ 
ΟΠ] !---Ἰρηῦ ἴο πηοῦμεῦ εξζεῦ ἐπᾶη πες 5υη--- 
ΤῊς Οοά ν]}] ρᾶγάοη---Ἰ Πᾶνα {Πεε ἴπ τηΐπα ΔΥΤΏΒ, 1440 
ὕππῃορεα ἰγεαβαγε-ἴγονε !---ϑ ἃ ἀνε] ]εσ ἴῃ Ηδάε5, 50 

ἐπουρῃῦ 1 οὔ {πεε, 
Απ δοϊάδϑγ τηϊὰ πεῖμευρίοοτη 5η8465 ἢ ΡΕυβορῃ Πα. 

ΙΟΝ 
ΑἮὮ πο, ἀθδὺ τηοῦμοῦ τηΐπα ; νυ ἱ τ ΐῃ ἐπ 6 ΔΥΤΩ5 
Ἐενεδ]εα ἰ5 μα ἐπαῦ ᾿νε δπα ννγὰβ ἀεδά. 

σΒΕῦβα 
Ηο γε, γε υπίο]αϊπρβ οὗ εἴμεσ, γε 5 Π]1Ὁ Ἔχρδηβ68, 

Ιὴ νυ ηδῦ οὐγν 514]] [ ρε8] ουκξ τὰν ταρέασε ὃ Ὁ ψΏεποα 
απηΐο Πη6 [5ἴσδηρε σῃδποαϑ 

Οδιης ἰδ, ὑΠ158 βυγεεΐπεββ ὑπαάγεδιηεα οἵδ ΒΥ νυπαΐ 
ΒΈ0Οἢ 0155 ἀο 1 5εεὺ 

ΙΟΝ 
Νυρσηΐ μετα 50 βίγδησε, θὲ 1 Πδά ἸοοκΚεά ἔου ὑπαὶ, 1450 
Ο τρούῃοσ, γαῦμευ ἔμδη ἴο Κπον τη6 ἐπῖπ6. 

σΒΕῦΒΑ 
51Π1 1 ἔχετ] ἢ ἀγεδα--- 

ΙΟΝ 
Ι,μεϑὺ μοϊαϊηρ ποὺ ΠοΙ]α τὴς ποὺ κ 



1400 

1470 

140 

ΩΝ 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

Χ Ν τὰς γὰρ ἔλπιδας 
3 , , 

ἀπέβαλον πρόσω. 
9᾽᾿ 4 Γ, , » 3 Ἂς 

ἰὼ γύναι, πόθεν πόθεν ἔλαβες ἐμὸν 
βρέφος ἐς ἀγκάλας ; ; 
τίν᾽ ἀνὰ χέρα δόμους ἔβα Λοξίου ; 

ΙΩΝ 

θεῖον τόδ᾽ - ἀλλὰ τἀπίλοιπα τῆς τύχης 
εὐδαιμονοῖμεν, ὡς τὰ πρόσθε δυστυχῆ. 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
, ᾽ » Ψ ν ’ὔ 

τέκνον, οὐκ ἀδάκρυτος ἐκλοχεύει, 
γόοις δὲ ματρὸς ἐκ χερῶν ὁρίζει" 
νῦν δὲ γενειάσιν παρὰ σέθεν πνέω 
μακαριωτάτας τυχοῦσ᾽ ἡδονᾶς. 

ΙΩΝ 
» Ν Ἧ Ἂ ᾿ Ἂ »“»ἅἼκ , 

τοὐμὸν λέγουσα καὶ τὸ σὸν κοινῶς λέγεις. 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
" ᾽ ε ΒΥ" Χ 395 

ἄπαιδες οὐκέτ᾽ ἐσμὲν οὐδ᾽ ἄτεκνοι" 
δῶμ᾽ ἑστιοῦται, γᾶ δ᾽ ἔχει τυράννους" 
2 [2] ΨΨΌῃ 4 ἀνηβᾷ δ᾽ ᾿Ερεχθεύς, 
ὅ τε γηγενέτας δόμος οὐκέτι νύκτα 

, 3 , ὙΠ ΝΣ "2 ΄ 

δέρκεται, ἀελίου δ᾽ ἀναβλέπει λαμπάσιν. 

ΙΩΝ 

μῆτερ, παρών μοι καὶ πατὴρ μετασχέτω 
τῆς ἡδονῆς τῆσδ᾽ ἧς ἔδωχ᾽ ὑμῖν ἐγώ. 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
'Φ ῇ ’ ΄ τ :- 3 , ὦ τέκνον, τί φής ; οἷον οἷον ἀνελέγχομαι. 



ΙΟΝ 

σΒΕῦΒΑ 
Ι μά βεεὴ ἢορε ἔεε 

50 Ἰοηρ Δροπα ! 
Ο ρῥτγορμεῖθϑβϑ, γῇ δ πος ἀπ Ὁ ἤθποα ἴο {πῖπα ΔΙΤῚ5 

στη 6 ̓ς, 
Μνυ Π|π|Ὸ οπα ἢ 

ὕρθοῦπα Ργ ννῇῆδῦ Ππαπά υηΐο 1 οχίαβθ᾽ [815 νγὰβ ἢ βρεᾶ ὃ 
ΙΟΝ 

Α πηΐγδοϊα : θαΐ ὑΠπγουρἢ οὐν ἰοὺ ἴο ΡῈ 
Μᾶγ νὰ θ6 ΠΔΡΡΥ͂ 85 Οὔΐγ ραϑὺ νγᾶβ 584. 

σΟΒΕῦΒΑ 
Αὐ τῃγ Ὀϊγ ἢ -ἔγανδὶ!, Ὁ τὴν οἢ11 4, νγὰβ ὑπ α ΤΩΔΗΥ͂ ἃ 

ἴδαυ: [τηδὴν ἃ ΤΠΟΔΠ : 
Του γεσῦ ἴουῃ ἔγοπη ὑΠ6 δύτὴ5 οἵ ὑῃν τηοΐῃευ ψ ἢ 
Απα πον οα ΠΥ σἤ 66 Κ5 15 ΤΥ Ὀγδδίἢ : τὴν ἀδυ]ηρ ἴ5 

Βετα! [Κποόνῃ ! 
ΤῊΘ υὐϊεντηοσὺ Ὀ]155 οὗ {π6 ΒΙεβϑϑδα, ’ο, πον Πᾶνε 1 

ΙΟΝ 
ΤΠοῖ βρεακαβὲ ἔῸΥ τηΐπηα ἢεαγὺ δηα {ῃϊη6, 85 ὁΠ6. 

σΒΕῦΒΑ 
ΝΟ ποΥῈ δῖ6 ψ ἢ] 1655, ΠῸ τηοῦα απῖο ὈΔΙΥΘΠΠ655 

Ὀδηπαᾶ : [Κίηρβ Βαΐῃ {πε Ἰδπά. 
Τὴ6 Ποπια μαΐῃ {πε πεαγίῃ-σίονν ἀραΐῃ, ἃπα ΠεΥ 

ΤῊΣ βἰσεηρίῃ οὗ ἢἰβ γουΐῃ ἀοίῃ Εγεοίμειβ γεπενν : 
ΤῊ Βουβε οἵ {πε Εδδυίῃ-θουπ δος πὸ Ἰοηρεῦ ἴο πὶρσῃῦ- 

ψᾶγα 5}4]}] σάΖεα, 
Βαΐ {Π6 5π᾿5 θεϑιῃ οἰδανεῖῃ 15 ἀδυκπαβ5 του σἢ, 

ΙΟΝ 
Μοΐῃθυ, ΠΥ ϑἰσγα 15 ποσὰ : εὖ Πίπη ἴοο 5ῆδγε 
ΤῊϊ5 Παρρίπαββ ῃΪ ἢ 1 Πᾶνα σίνεη ἴο γου. 

σΒΕῦΒΑ 
Ο οΠ1]4, “114, νυῆδὺ βαγεϑὺ ἔδου ὃ-τηυδὺ πες 5ῇδιηδ 

θεὲ ἰαἰὰ θᾶτα οὗ ὑῃγ τηοΐῃου ὃ 
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ΙΩΝ 

ΙΩΝ 

πῶς εἶπας ; 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

ἄλλοθεν γέγονας, ἄλλοθεν. 

ΙΩΝ 
» , , ΓΚ 

ὦμοι" νόθον με παρθένευμ ἔτικτε σον ; 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
» 4 Ν ΄ }] μ Ἃὦ 

οὐχ ὑπὸ λαμπάδων οὐδὲ χορευμάτων 
ὑμέναιος ἐμός, 
τέκνον, ἔτικτε σὸν κάρα. 

ΙΩΝ 
ΜΝ, , 7 “, , 

αἰαῖ: πέφυκα δυσγενής, μῆτερ, πόθεν ; 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
» ’ 

ἴστω Ἰ᾿οργοφονα-- 

ΙΩΝ 
’ “ΟΡ 

τί τοῦτ᾽ ἔλεξας ; 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
ἂ ΄ 4“. ὙΠ - 

ἃ σκοπέλοις ἐπ ἐμοις 
Χ “ ’ 

1480 τὸν ἐλαιοφυῆ πάγον θάσσει--- 

ΙΩΝ 
λέγεις μοι δόλια κοὐ σαφῆ τάδε. 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
3 ᾽ ’ ’ ’, παρ᾽ ἀηδόνιον πέτραν Φοίβῳ--- 

ΙΩΝ 
τί Φοῖβον αὐδᾷς ; 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
, ΄ Ε] “Α 

κρυπτόμενον λέχος ηὐνάσθην. 

ΙΩΝ 
ψι Ἢ (- Ψ - Ν » ’ 

λέγ᾽" ὡς ἐρεῖς τε κεδνὸν εὐτυχές τε μοι. 
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ΙΟΝ 

ΙΟΝ 
ὙγΠηαδῦ ἰ5 {Πἰ5 ἔοι Παϑὺ βαϊα ὃ 

σπΕῦβᾳΑ 
ΟΥ̓ ἀπούμευ ἔπου οδηηθϑῦ-- Οὗ, οὗ ἀποίμεοσ ! 

ΙΟΝ 
Ὑ οΘ᾿ 5 πη6 ! ἃ ᾿Ραβίδγα ἢ---οἢ ]]α οὗ τηδί 6 π᾿ 5 5ῃῆδτηβ ὃ 

ΘΒΕῦΒΑ 
Νὸο Τουο 65 ΕΥα σ᾽ δδπηϊηρ, ΠῸ ταἰτηθηῦ οὐ δι διηΐην 

Ι͂ὴ {π6 ἄδποθ, τὴν οἢ]]4, ἔον πα γα Α] υεὰ 
ὙΠ ἢ Ὀτουρῃῦ ἴο ὑπ6 Ὀἱγ ἢ ἔν ἀξαγ-ονεα Πεδα ! 

ΙΟΝ 
ΑἸ45} δ56- ΟΠ 8γὴ 1 }---Ο τηοΐῃοσ, πο ποον 

σΒΕῦΒΑ 
Βε υυἱΐπεβϑβ ὑπε ουροη-βϑαγίπρ Μαϊά--- 

ΙΟΝ 

γγΠαΐ ἰ5 {πὶ5 ἢ--τν δὲ τηθαποίῃ ἐπε ννοχὰ ἔθου Παϑὶ 
5816 ἢ 

σΒΕῦΒΑ 

ΠΟ Παΐῃ 5εὖ οῇ ΤΥ νγαΐοῃ-[ουγεῦ οὐᾶρϑ ΠΕ ἔῃ ΓΟΠΕ 
Οη {πΠῸ 8111 νυ ἢ ΠΟΙ ΟἸ᾽νε 5 ὀνεύρτονη,--- 

ΙΟΝ 
[λᾶγκ βαγίπρβ δῖα ἴῃθβθ, δπα 1 οδηποῖ ἱπξεγργεῖ {Πς 

ἐῃίηρσ. 
σΒΕῦΒΑ 

Ὀπῖο Ῥμοερυβ Ὀεβϑίάθ ἐμε τόὸκ ψῃοτα ἐπα ηἰσῃίίη- 
84165 βἰηρ--- 

ΙΟΝ 
ὙΥΠδῦ 5ῃου]ά οὗ Ῥῃοεθαβ Ὀγ ἐπεε θ6 βαϊὰ ὃ 

ΟΒΕῦΒΑ 
Ιηῃ ἃ Ὀγ]44] ἔγομ 411 θη Ὠἰὰ νγὰβ 1 νγεᾶ. 

ΙΟΝ 
5ΔΥ ΟἹ : ρ»͵δα {ἰα!πρ5 {15 8Δπα ἔογίαπα ἔαϊτ! 
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ΙΩΝ 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
, ’ Ν 5 δεκάτῳ δέ σε μηνὸς ἐν 

Ἄν Φ 

κύκλῳ κρύφιον ὠδῖν᾽ ἔτεκον Φοιβῳ. 

ΙΩΝ 
-} , 3 Ρ) [με] ᾽ 2 

ὦ φίλτατ εἰποῦσ, εἰ λέγεις ἐτήτυμα. 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
΄ δ᾽ 3 21} ΄ 

παρθένια δ᾽ ἐμοῦ! ματέρος 
΄ 3.05 , 7 γονον 

σπάργαν᾽ ἀμφίβολά σοι τάδ᾽ ἐν- 
ῆψα, κερκίδος ἐμᾶς πλάνους. 
γάλακτι δ᾽ οὐκ ἐπέσχον, οὐδὲ μαστῷ 
τροφεῖα ματρὸς οὐδὲ λουτρὰ χειροῖν, 
ἀνὰ δ᾽ ἄντρον ἔρημον οἰωνῶν 

“ , Γ 7 2 ᾿] 

γαμφηλαῖς φόνευμα θοίναμά τ᾿ εἰς 
“ 2 , 

Αιεδαν ἐκβάλλει. 
ΙΩΝ - 

Φ Ν “ “ ὦ δεινὰ τλᾶσα μῆτερ. 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
ῇ “. 

ἐν φόβῳ καταδεθεῖσα σὰν 
ψυχὰν ἀπέβαλον, τέκνον" 
ἔκτεινά σ᾽ ἄκουσ᾽. 

ΙΩΝ 
9 3 “Ἅ» 3 3 “ ΚΜ 

ἐξ ἐμοῦ τ᾽ οὐχ ὅσι᾿ ἔθνῃησκες. 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

ἰώ" δειναὶ μὲν τότε τύχαι, 
δεινὰ δὲ καὶ τάδ᾽. ἑλισσόμεσθ᾽ ἐκεῖθεν 
ἐνθάδε δυστυχίαισιν 
εὐτυχίαις τε πάλιν, 
μεθίσταται δὲ πνεύματα. 

, Ἂ , « “Ὁ ᾽ 

μενέτω" τὰ πάροιθεν ἅλις κακά" νῦν ὃ 
ἐγένετό τις οὖρος ἐκ κακῶν, ὦ παῖ. 

1 ΒΑΓΏ65: ἴον ΜϑΝ. ἐμᾶς. 



ΙΟΝ 

σΒβεῦϑα 
Απαᾶ {ΠῸ τηοπΐῃ5 ϑυνερῦ τουπᾷ, 611 ἔῃ ἔθπίῃ τποπίῃ 

ΟΔΠΊ6, 
Απᾶ 1 θᾶγα ἀπο ῬΠοεριβ ἃ οἢ]]ἃ οὗ 5Πδπη6. 

ΙΟΝ 
Ο ΠΑΡΡῪ ψογάᾶβ, 1 [ῃϊ5. που βαγ᾽ δὲ θὲ ἔγαε ! 

ΟΒΕῦΒΑ 
Απά {πΠεβ6, [Π656 πηοῦ τ᾽ 5 βυνδι ῃΐηρ- θα πα 5 
ΑΒΡουΐ {Π66 οδβῦ, γγ τηδίάεη Πδηα5 1490 
Ὑντουρῦ, ΤΩΥ ἸΟΟΙΠῚ᾽ 5 5Κ1}1-|655 5 }}] οί πρϑ. 
Νοῦ ἴο ἔῃ 11ρ5 ἔῸΓ βίοκ 1 σανα 
ΤῊΘ Ὀγααβῦ, Ποὺ ψ Ἱἢ τΐπα Παπᾶς αἰϊά αν ; 
Βυΐ ἔοσγίῃ ἱπῖο ἃ Ἰοπθβοῖηα οᾶγνε, 
Α Ῥαπαπεῖ-5ρο 1] ἔῸγ βυγοορίπρ νίηρ8, 
Το Ηδάε65 {πεε ἐῃγ τηοΐπεὺ ἤϊηρϑ. 

ΙΟΝ 
Ο τιοΐῃοῦ, νγηδὺ ΠΟΥΤῸΥ ἴο ἅο, ἴο ἄατα! 

σβεῦϑα 
Ι νγὰβ [ἢ Γ4}} απίο ἴευγου- -ἴ ἤππρ νὰν 
ΤῊΥ Π1ξθ, τὴγ ὕδγν : 1 ξἰβεϊεα τη ἴο 518 ν, 

ὙΥΒεη τηΐπα ἤδαγὺ νγᾶβ πηοδηΐηρ “Κ ϑραγε " 1600 
ΙΟΝ 

Απά οὗ πιὰ πίρῇῃ 5]δΐῃ !--ἔοι] ΠΟΥΤΟΥ ἴδ ἡ νοτα ! 
σΒΕῦΒΑ 

Ο ἔξαγα] σμδποας οὗ ἐμαὶ ἄδυκ ἅΔ4Υ, 
Απά οὗ {Π15 νη Π8}} Ψψῦε γε ἐοββεά ἰο αὐ ε 

Οη {πε βυγρε οὗ οδ]ατηϊςυ ΒΙΠΕῚ ἀπά ἐμ Πευ: 
Υεὺ ἀποη 40 ἐπε ν»ἱπα5 οἵ ἤδάνεη 3ῃ τ, 

Απα ὈΕΠΟ]ά, νγα αγε ρ]ϊπρ ἔπ γΟῚΡ]}) ΘΌΓΏΤΠΘΥ 
γνγεδίμευ! [5 πα. 

ΟἿ τᾶν [1ᾧ ]αϑβὲ !---ον ἐπα 1115 ονεγραϑςὺ 5ῃου]ά ΒΌΓΕΙΥ 
Εαὶν ν]πα8, ΤΩΥ 501, ΠΟΥ͂ 86 ψγδίθπηρ 5 ΟΠ, ΔῈ 

βίουτηυ 5168. 
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ΙΩΝ 

ΧΟΡΟΣ 

μηδεὶς δοκείτω μηδὲν ἀνθρώπων ποτὲ 
ἄελπτον εἶναι πρὸς τὰ τυγχάνοντα νῦν. 

ΙΩΝ 
ὦ μεταβαλοῦσα μυρίους ἤδη βροτῶν 
καὶ δυστυ ῆσαι καὖθις αὖ πρᾶξαι καλῶς, 
Τύχη, παρ᾽ οἵαν ἤλθομεν στάθμην βίου, 
μητέρα φονεῦσαι καὶ παθεῖν ἀνάξια. 
εὖ. 

ἄρ᾽ ἐν φαενναῖς ἡλίου περιπτυχαῖς 
ἔνεστι πάντα τάδε καθ᾽ ἡμέραν μαθεῖν ; 
φίλον. μὲν οὗν σ᾽ εὕρημα, μῆτερ, ηὕρομεν, 
καὶ τὸ γένος οὐ ὲν μεμπτόν, ὡς ἡμῖν, τόδε" 
τὰ δ᾽ ἄλλα πρὸς σὲ βούλομαι μόνην φράσαι. 
δεῦρ᾽ ἔλθ᾽: ἐς οὖς σοι τοὺς λόγους εἰπεῖν θέλω 
καὶ περικαλύψαι. τοῖσι πράγμασι σκότον. 
ὅρα σύ, μῆτερ, μὴ σφαλεῖσ᾽ ἃ παρθένοις 
ἐγγίγνεται νοσήματ᾽ εἰς κρυπτοὺς γάμους, 
ἔπειτα τῷ θεῷ προστίθης τὴν αἰτίαν, 
καὶ τοὐμὸν αἰσχρὸν ἀποφυγεῖν πειρωμένη, 
Φοίβῳ τεκεῖν με φής, τεκοῦσ᾽ οὐκ ἐκ θεοῦ. 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
μὰ τὴν παρασπίζουσαν ἅρμασίν ΠΟΤΕ 
Νίκην ᾿Αθάναν Ζηνὶ γηγενεῖς ἔπι, 
οὐκ ἔστιν ὅστις σοι πατὴρ θνητῶν, τέκνον, 
ἀλλ᾽ ὅσπερ ἐξέθρεψε Λοξίας ἄναξ. 

ΙΩΝ 
πῶς οὖν τὸν αὑτοῦ παῖδ᾽ ἔδωκ᾽ ἄλλῳ πατρὶ, 
ἘΞούθου τε φησὶ παῖδά μ᾽ ἐκπεφυκέναι ; 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
πεφυκέναι μὲν οὐχί, δωρεῖται δέ σε 
αὑτοῦ γεγῶτα" καὶ γὰρ ἂν φίλος φίλῳ 
δοίη τὸν αὑτοῦ παῖδα δεσπότην δόμων. 



ΙΟΝ 

σηοαῦϑ8 
[με ποπα θ᾽ εσὺὶτ ἄδεμῃ δυρῃῦ ἰπ ἴῃς Ἰοΐ οὗἉ πηδὴ 1510 
Ραβὲ "ορϑθ, γγῆο τυ καῖ ψνῃηδῦ ἰο-ἀἀν 6.415. 

ΙΟΝ 
Ο Εοτίαπο, ἔποιυ ἐπαὺ 5ῃϊαϑὺ σουπ] 655 πλοῦ δ ]}5 
{]πῖἴο πτηϊπέογξαπθ, ἀπ 8ΠοῸπ ἴο νγεδὶ, 
Ηονν πϑδυὶν ἴο {Π18 Ρᾶ55 νγα οᾶτηθ, ὑπ [1 
5Που]α 518} ΤῊΥ τηοΐμεῦ, μου] οὗ παν "6 5]αίῃ ! 
ΑἩ βίγδηρε ! 
Υεὺ--τηἰάκξῦ {π6 Ὀυρ] δ εὐ θγαοαβ οὗ {ΠῸ 5ὰπ 
ϑοιηθννῃεγα ἀο 5.6 ἢ ὑπίπρδ ἀαΥ Ὀγ ἀἀν ᾿εῖι]} ὃ 
ϑυνεεῖ, τηοῦῃ θυ, ἰ5 ΤΥ ἐγεαβυγε-ἴγονε οἵ ἴπεε ; 
Απά {Π|15 τὴν ἰγῖἢ, 1 βπα πο ἔδυ] ἐπεγείη. 

Υεὖ βοπηανν ῃαῦ νγου]ὰ 1 βὰν ἴο πες δρϑατγί. 1520 
Οοτης Εἰ ΠΕΥ : 1 ψου]α 5ρεακ ἰὖ ἴῃ ὑΠΐπη6 6 ΔΓ, 
Απα ἔο]α αρουΐ νυ ἢ ἀἀγκπαβ5 ἐμδὺ ὑπ γ ραϑβῦ. 
566 ἴο ἰδ, τηούῃευ, Ἰαϑδῦ ἔῃ γ βἴερβ ἢᾶνα β]!ρρεά, 
Α5 τηδῖας ἰπΐαϊααϊε γἱεϊα ἴο Ἰονε---ἰο 5Π8Π)6, 
Απαᾶ ὑἀροπ ῬΠοαΡα5 πονν που σΠαγρεβὺ [ἢ Ϊ5, 
Απάα, 5ἰγινίπηρσ ἴο Ἔβοαρε {πε 5ῆδμηξ οἵ 1η6, 
Ι)οβῦ πᾶιηθ ὑῃε (σοα ΤΥ 5'γ8, γγῆο 5|Γ6 νγὰ8 ΠΟΠ6. 

σΒΕῦΒΑ 
Νο !---Ὄν Αἴπεπα, [δαγ οὗ νἹοΐονν, νηῸ 
Αὐ Ζειυϑ᾽ 5Ϊ46 ομαυϊοῦ- θοσπα νν ἢ (Οὐἰδηῖβ ἐουρ ἢ, 
Νὸο τηοσΐδ] τηϑη νγᾶβ βἰγε ἴο {Π66, ΤΥ 50Π, 1630 
Βαυΐὺ Πα ψῃϊοἢ τεαγεά μεθ, "μοχίαβ {ηΠς Κίησ, 

ΙΟΝ 
Ηον σανε ἢε ἔπεη ἢΪ5 οὐ 50 ἴο 8 ποῖ ΠΥ, 
Απᾶ παιηβᾶ τὴηὸ Χυϊῃιβ᾽ ἔγαε-θεσοϊζεπ 50} ἢ 

σΒΕῦΒΑ 
Ναν, ποὺ θεροΐζεπ ; Ὀυΐ Πἰ5 σιν τὶ που, 
ΞΡτγυπρ ἔγοτῃ Πϊἰγη561,- -5 ἔγε πα ἴο ἔπ] πα 5Ππου]α ρσῖνα 
Η!5 ον 501, ἐμαὺῦ 5 ῃουβα ταϊσῃῃΐ Πᾶνα 8η ΠΕΪγ. 
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ΙΩΝ 

ΙΩΝ 
ὁ θεὸς ἀληθὴς, ἢ μάτην μαντεύεται, 
ἐμοῦ ταράσσει, μῆτερ, εἰκότως φρένα. 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
» 7 μι ἘΣ 3 ΄ ἄκουε δή νυν ἅμ᾽ ἐσῆλθεν, ὦ τέκνον" 
εὐεργετῶν σε Λοξίας ἐς εὐγενῆ 

1640 δόμον καθίζει" τοῦ θεοῦ δὲ λεγόμενος, 
οὐκ ἔσχες ἄν ποτ᾽ οὔτε παγκλήρους δόμους 
οὔτ᾽ ὄνομα πατρός. πῶς γάρ, οὗ γ᾽ ἐγὼ γάμους 

93 

ἔκρυπτον αὐτὴ καί σ᾽ ἀπέκτεινον λάθρα ; 
ε 3.5 - , Ψ ΤῊΝ ’, 
ὁ δ᾽ ὠφελῶν σε προστίθησ᾽ ἄλλῳ πατρί. 

ΙΩΝ ᾿ 
3 '. , ἄν... ἃς πὰς 7 οὐχ ὧδε φαύλως αὔτ᾽ ἐγὼ μετέρχομαι, 

ἀλλ᾽ ἱστορήσω Φοῖβον εἰσελθὼν δόμους, 
»" 39 3. ἘΝ ἴω Ν "ὕ , εἴτ᾽ εἰμὶ θνητοῦ πατρὸς εἴτε Λοξίου. 

ἔα: τίς οἴκων θυοδόκων ὑπερτελὴς 
ἀντήλιον πρόσωπον ἐκφαίνει θεῶν ; 

1δδ0 φεύγωμεν, ὦ τεκοῦσα, μὴ τὰ δαιμόνων 
ὁρῶμεν, εἰ μὴ καιρός ἐσθ᾽ ἡμᾶς ὁρᾶν. 

ΑΘΗΝΑ 
Ἁ » ᾽ » Ἂ 7, ΄ 

μὴ φεύγετ'᾽: οὐ γὰρ πολεμίαν με φεύγετε, 
᾿} 3 τὰν) » ᾽ ΄Ω» 3 ᾽ “3 ἀλλ᾽ ἔν τ᾽ ᾿Αθήναις κἀνθάδ᾽ οὖσαν εὐμενῆ. 
ἐπώνυμος δὲ σῆς ἀφικόμην χθονός, 
Παλλάς, δρόμῳ σπεύσασ᾽ ᾿Απόλλωνος πάρα, 
ὃς εἰς μὲν ὄψιν σφῷν μολεῖν οὐκ ἠξίου, 
μὴ τῶν πάροιθε μέμψις εἰς μέσον μόλῃ, 
ἡμᾶς δὲ πέμπει τοὺς λόγους ὑμῖν φράσαι, 

ς- {0 7, » γῳω 5 ἢ ͵ 

ὡς ἥδε τίκτει σ᾽ ἐξ Ἀπόλλωνος πατρὸς, 
1500 δίδωσι δ᾽ οἷς ἔδωκεν, οὐ φύσασί σε, 

ἀλλ᾽ ὡς κομίζη σ᾽ οἶκον εὐγενέστατον. 
5 Ν ἌΡ. ἐν “ Ν ΄ ἐπεὶ δ᾽ ἀνεῴχθη πρᾶγμα μηνυθὲν τόδε, 
θανεῖν σε δείσας μητρὸς ἐκ βουλευμάτων μη μ 
τ48ὃ 



ΙΟΝ 

ΙΟΝ 
Ι5 1Ὁπ6 Οοά ἔγαε ὃ---οῦ ἀοίῃ Πὶβ ογδοὶς ᾿ἰε} 
Μοῦμου, τὰν 508] Ὁ χοῦ] εἴ ἢ : νν6}} 1Ὁ τηᾶγ. 

σΒβεῦβα 
Ηδδγ πον νγνῃδῇ σοτηθίῃ ἴο τὴν τηΐπα, ΤΥ 506 ; 
ΟΥ̓ Κἰπάμποββ [οχίαβ ρσίνεῖῃ ὑπΠεε ἃ ρ͵δοα 1640 
Ιὴ ἃ ρτουά Βουβε : πααάϑβὺ ποιὰ θθαη ο4}164 5 50}, 
ΤΠου Ππαάϑὺ μα ποπα ἱπΠπουϊζδηοα ὑμογθοῦ, 
ΝΟΥ͂ ἃ 5Γ6᾽ 5 ΠΆΠ]6 :--- ον οου]αϑῦ που, 6 Π τηγϑο] ἢ 
5011 Ια Πϊβ τὰρβ, γεα, Ὀγ ἐγ βεογεῦ ἀδαΐῃ } 
ΤΠεα ἔογ τυ ροοά ἴο ἀποῖμευ 5ἰγτε ἢ σίνεϑβ. 

ΙΟΝ 
Νάαγυ, ποὺ ὑπυ5 ΙΒ Εν οα ἐπα αιαϑὺ 1 Ργ658. 
ΙΨ}}}] 8 ῬΠοεΡα5, επἰευίηνσ ἰδ ἔλπ6, 
“ΑἸ 1] οὗ Ι,οχίδβ, Οὐ ἃ τηοσίδὶ οἰσγα ἢ 

ΑΤΉΕΝΑᾺ ἀρρέατξ αὖουε ἰἦκε ἰοηιρίο ἔτι κεῪ οΠατϊοί. 
ΗΔ! Πίσῃ ἀθονε ἔπε ἱποβ}ηβα- υ δας ῃϊησ Ποιβ6 
ὙΥΠδαὺ Οοά τενϑαὶβ ἃ ἕδος {παῦ ἔγοηῖβ ἴῃ 6 ὅδ ἢ 1660 
[μεἴ 5 ἤεε, πιοΐμεσ, ᾿Ἰεϑῦ νγε σὰζε οῃ Οοἄϑ, 
Εχοερῦ ἴῃ ββάβοη τηδεῦ ἔοσ ἐπαὺ στεδῦ ν]βίοη, 

ΑΤΗΕΝΑᾺ 
ΕἸν ποῦ; ΠΟ ἔοα δ 1 ἐπαΐ γε 5ῃου]ϊά ἢεε, 
Βαΐ, 85 πῃ Αὐεπβ, ἢεσα δῃὴ στδοίοιιβ-ν 164, 
Ι ςοπια ἔγοτῃ ἴῃγ ἰδπά---Ἰἰαπα ἐμπαὺ ὈδδΥΒ ΤΥ ΠΆΙΊ6 : 
Ι ῬΑ1|1ὰ5 ἔγοτα ΑροἹ]ο βρεεά ἴῃ ἢαβίε, 
ὙΠΟ ἀεϊρσπεα ποῦ ἴο γενεαὶ Πΐμη ἴο γουγ βἰσῃῦ, 
Ε|56 τηυβὺ μα ομϊάς γοὺ ἔου ἔπη σβ ονεγραβῦ, 
Βαυΐ 5Ξεπάδτῃ της ἴο {ε}}] ἴο γοι [115 γα 5 :-ττ 
ΤΉΘα {Πϊ5 χε θᾶγα, θεροίζεη οὗ Αρο]]ο : 1600 
Ης ρῖνεβ ἴο οι ἢδ σάνε, ποῦ ἐμαΐ ἐπεὺ σαὶ ἰῃεε, 
Βυΐ ἔογ τῃν Ὀτγίπρσίηρσ Ποιηα ἴο ἃ ρυίποεὶν ἰοαβα ; 
ΤΉ ΘΠ, γε η ἐπῃε πηδίξευ νν85 αἰ δα δπά ἰο]ά, 
Ἐδαγίηρ ᾿εβὺ ποὺ 5ῃου!άβὺ οὗ Πεὺ ρὶοῖ μὲ 5]αΐπ, 
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ΙΩΝ 

καὶ τήνδε πρὸς σοῦ, μηχαναῖς ἐρρύσατο. 
ἔμελλε δ᾽ αὐτὰ διασιωπήσας ἄναξ 
ἐν ταῖς ̓ Αθήναις γνωριεῖν ταύτην τε σήν, 
σέ θ᾽ ὡς πέφυκας τῆσδε καὶ Φοίβου πατρός. 
ἀλλ᾽ ὡς περαίνω πρᾶγμα, καὶ χρησμοὺς θεοῦ, 
ἐφ᾽ οἷσιν ἔζευξ᾽ ἅρματ᾽, εἰσακούσατον. 
λαβοῦσα τόνδε παῖδα Κεκροπίαν χθόνα 
χώρει, Κρέουσα, κεὶς θρόνους τυραννικοὺς 
ἵδρυσον" ἐκ γὰρ τῶν Ἔρε θέως γεγὼς 
δίκαιος ἄρχειν τῆς ἐμῆς ὅδε χθονός. 
ἔσται δ᾽ ἀν Ἑλλάδ᾽ εὐκλεής" οἱ τοῦδε γὰρ 
παῖδες γενόμενοι τέσσαρες ῥίζης μιᾶς, 
ἐπώνυμοι γῆς κἀπιφυλίου χθονὸς 
λαῶν ἔσονται, σκόπελον οἵ ναίουσ᾽ ἐμόν. 
Γελέων μὲν ἔσται πρῶτος" εἶτα δεύτερος 
ΤῊΣ ϑΑΆΝ ΚΝ Αμδ ΘΈΡΕΙ ΑΝ Ὁ τ ὙΚ ΗΝ 
Οπλητες ᾿Αργαδῆς τ᾽, ἐμῆς τ᾽ ἀπ᾽ αἰγίδος 
ἕν φῦλον ἕξουσ᾽ Αὐγικορῆς. οἱ τῶνδε δ᾽ αὖ 
παῖδες γενόμενοι σὺν χρόνῳ πεπρωμένῳ 
Κυκλάδας ἐποικήσουσι νησαΐας πόλεις 
χέρσους τε παράλους, ὃ σθένος τὴμῇ χθονὶ 
δίδωσιν" ἀντίπορθμα δ᾽ ἡπείροιν δυοῖν 
πεδία κατοικήσουσιν, ᾿Ασιάδος τε γῆς 
ὐρωπίας τε" τοῦδε δ᾽ ὀνόματος χάριν 
Ἴωνες ὀνομασθέντες ἕξουσιν κλέος. 
Ξούθῳ δὲ καὶ σοὶ γίγνεται κοινὸν γένος, 
Δῶρος μέν, ἔνθεν Δωρὶς ὑμνηθήσεται 
πόλις" κατ᾽ αἶαν Ἰ]ελοπίαν δ᾽ ὁ δεύτερος 
᾿Αχαιός, ὃ ὃς γῆς παραλίας Ρίου πέλας 
τύραννος ἔσται, κἀπισημανθήσεται 
κείνου κεκλῆσθαι λαὸς ὄνομ᾽ ἐπώνυμος. 
καλῶς δ᾽ ᾿Απόλλων πάντ᾽ ἔπραξε πρῶτα μὲν 



ΙΟΝ 

Απά 88ε οὗ ἴῃεε, βανεά ῃεε Ὀγ ἐπαὶ ἄἀενίςο. 
Νον ἴῃς Οοα νου]ά Πᾶνε Κερὲ ἐπε βεογεῖ μὰ 
ὕπῈ|}] ἴῃ ΑἸἢδη5 ἢς γοναὶ δα ἢδὺ {Πϊπ6, 
Απαὰ {Ππὸ ἐπε βοὴ οὗ ἢθσ δπᾶ Ρἤοεβθιυβ βοσζῃ. 

Βυΐ---ἴο τηᾶκα επᾶ δπᾶ {61} ἢΐς ΟΥ̓́ΔΟΪ65, 
ον ψῃὶςἢ 1 γοκεά τὴγ ομαγίοι, μεαυκθη γ6. 1510 
Τὰῖκα ἐῃϊ5 ῃγ βοὴ ἀπά ρὸ ἴο Οβοιορϑ᾽ Ἰαηά, 
Ογευβα, δηα ὁπ ἐῃγοπαβ οὗ Βονεγεί σηὐΥ 
ϑεδῖ ΐπη; ἔοσ, οὔ Εγεοβιμειθ᾽ παρα βριπην, 
Ὑνουΐην ἢδ 5 ἕο τὰ ]6 ο᾽εῦ τηΐπα οὐνῃ ἰδπά. 
ΕΔτηηεα 58}4}} ἢε μὲ ἐῃγσοιρῃ Ηε]]δ5 ; ἔν ἐπε βοῃϑβ 
Βογτῃ ἴο ΐτη, Ἔνεπ ἔοι ἔγογα ἐμ ϊ8 ὁπ6 γοοῦ, 
5.8}} σῖνε {πεῖτ πατηθς απῖο ἐπε βενεῦαὶ ἐγῖ 065 
ΟΥ̓ [6 Ἰδη4᾽ 5 ἔο1κ νι ῃΐῖοῃ ἄνγε]]} ὌΡΟῚ μηΐηα Π1]]. 

Οεεοπ ἐῃα ἢγϑβι 5141} μὲ ; ἔῃ βξθοοπᾶ ἐγίθα 
Ηορ!]εἴεβ ; Αὐραάεβ ἔῃ {ῃϊτά : ἐπε Γουσίῃ, 1680 
Οπα ἐγῖθα, οἵ τὴν 5ῃ 1614 παυηεᾶ Αδρίοογεϑ, 
Απά {εἰν βοηβ ἴῃ ἐπε ἔμ] Π 6855 οὔ ἐπα ἔϊπηθ 
5141} ἐοαπα ἐμ απὶ οἰτἰεβ ἴῃ ἐῃς Ογοϊδα [5165, 
Απάὰ βεδβθοδγὰ γεδίτηβ, ἔοσ βίτεησίῃη απίο ΓΩΥ͂ ἰαπά. 
Υεα, ἔΠ6γ 5881} ρεορὶε εἰτπεὺ τηδὶ Πα π᾿ 5 ΡΙαΐπ5 
Οη εἰμεν βἰάε ἐπε βἐγαϊξ, οἵ Αϑἰδ- Ἰδπᾶ 
Απα Επυτορε : δπᾶ θεοδιβε οὗ ΠΥ 50Π᾿5 Π8ΠῚ6 
Ἰοπΐδη5 5}4}} θῈ πδιηθά, δπᾶ υῖπ γεπονγῃ. 

Ετοτα Χαμ ἴοο ἀπά ἐῆδε ἃ βεβᾶ 5}48]] Βρυηρσ, 
ότι, οὗ νῆοιη 5}41}1 Ποσὶς ΒΟΠΚ-Γ πον ΠΕά 1590 
Αὐῖβε : {πε βεοοπά σοείῃ ἴο Ρε]ορϑ᾽ ἰαπά, 
ΑΟΠ δε ; ο᾽ΕΓ {πε βεδβοαγά 5841] με ΓΕΙΡῚ 
ΝΊΡη ἈΠίοη, ἀηὰ {Π|π| ρεορ]ε οὗ Ηΐβ πδιηδ 
Αὐποηρ πε παίίοῃβ 5}|}4}] θ6 βεδ]εα ἐμεγενηῃ. 
ὙγῈ}} μαΐῃ ΑροἹ]ο 811 ἐμίπρϑβ ἄοπε : ἔοσ, Βγϑῖ, 
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ΙΩΝ 

ἄνοσον λοχεύει σ᾽, ὥστε μὴ γνῶναι φίλους" 
ἐπεὶ δ᾽ ἔτικτες τόνδε παῖδα κἀπέθου 
ἐν σπαργάνοισιν, ἁρπάσαντ᾽ ἐς ἀγκάλας 
Ἑρμῆν κελεύει δεῦρο πορθμεῦσαι βρέφος, 
ἔθρεψέ π᾿ οὐδ᾽ εἴασεν ἐκπνεῦσαι βίον. 
νῦν οὖν σιώπα, παῖς ὅδ᾽ ὡς πέφυκε σός, 
ἵν᾽ ἡ δόκησις Ξοῦθον ἡδέως ἐ ἔχῃ, 
σύ τ᾽ αὖ τὰ σαυτῆς ἀγάθ᾽ ἔχουσ᾽ ἴης, γύναι. 
καὶ αίρετ᾽ - ἐκ γὰρ τῆσδ᾽ ἀναψυχῆς πόνων 
εὐδαίμον᾽ ὑμῖν πότμον ἐξαγγέλλομαι. 

ΙΩΝ 
ὦ Διὸς Παλλὰς μεγίστου θύγατερ, οὐκ ἀπιστίᾳ 
σοὺς λόγους ἐνδεξόμεσθα' πείθομαι δ᾽ εἶναι 

πατρὸς 
Λοξίου καὶ τῆσδε" καὶ πρὶν τοῦτο δ᾽ οὐκ ἄπιστον 

ἣν. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

3 Ἂ ἴον Μ' Ὑ γοὴ - Ε] 2 “ 
ταμὰ νῦν ἄκουσον: αἰνῶ Φοῖβον οὐκ αἰνοῦσα 

πρίν, 
[τ 3 ΑΝ ΡΤ [ά Ν 5 ,ὔ ’ὔ οὕνεχ οὗ ποτ᾽ ἠμέλησε παιδὸς ἀποδίδωσί “μοι. 

αἵδε δ᾽ εὐωποὶ πύλαι “μοι καὶ θεοῦ χρηστήρια, 
δυσμενῆ πάροιθεν ὄντα. νῦν δὲ καὶ ῥόπτρων 

χέρας 
ς ΄ 9 ’ Ἢ , ,, 

ἡδέως ἐκκρημνάμεσθα καὶ προσεννέπω πύλας. 

ΑΘΗΝΑ 
3 Ε Ὁ 9 ΠῚ - ᾿ - “᾿} ΣΝ Ἁ 
ἦνεσ οὕνεκ εὐλογεῖς θεὸν μεταβαλοῦσ'᾽" ἀεὶ γὰρ 

οὖν 
,ὔ Ν ΟΥ̓́ “-“ -“ Ρ] 7 ᾽ 3 

χρόνια μὲν τὰ τῶν θεῶν πως, εἰς τέλος δ᾽ οὐκ 
ἀσθενῆ. 

ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 
, » ὦ τέκνον, στείχωμεν οἴκους. 
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ΙΟΝ 

Ηε ρανε {πες θα] ἰπ ἔγαναῖ! ; 50 ΠΟπ6 ΚΗΘ : 
Απά, ἤθη ἐποὰ μαᾶάϑὺ οῦπα {Π18 ἢ], ἀπα οαβὲὺ 

Πΐπὰ ουὐΐ 
Ιπ βυνδαα])ηρ-θαπάς, θα4ςε Ἡδυτηδβ ἴπ ἢΪ5 ΔΓΠῚ5 
Θπαῖοῃ Ὠΐτη αὐγᾶυ, ἀηα ΠΙΓΠΟΥ υναῦς την θάΡε ; 
Απά πυτίυγοά Πΐπη, ΠΟΙ βιιθεγεα Πίστη ἴο αἴδ6. 
Νον ὑπογεΐοτε βὰν ποῖ ἐπαὺ {15 ἰδ 15 {ῃῖπε, 
Τηδὶ Χυΐῃὰβ ἴῃ ἢἰβ Ρῃδηΐαϑυ ΤηΔΥ ἸΟΥ͂, 
Απά {πῃΐπε {πε βυθβίδποθ, ἰδάν, θὲ οἵ ]1858. 
Βάγενε}} γα : δἔθεν [15 το] Ἰο  ἔγομη ννοῈ5 
ΙὈυὶπρ γοι ἐἰαϊηρβ οὗ ἃ Πᾶρρὺ ἰοῦ. 

ΙΟΝ 
Ρ4}145, ᾿αδυρῃΐευ οὗ {πε Ηἰρπεβῦ, μὰ οὗ Ζευβ, να 

ψ1}} τεοεῖνα [θε]ΐενε 
ΤΉεβε ἐπγ νου 5 ἢ πὸ ἀπίαιτἢ, Ὀυὺ Τοχίαβ ἀο 1 
Βα ἴο Πη6, 8π4 ΠΕΥΙ ΤῊΥ̓ ΤποΐΠΕ  :--- ΠΕ νγὰ5 ἢ 15 

Ραϑβὲ με! θεῖ. 
σΒΕῦΒΑ 

Ηξὰγ πα: ῬΠοαΡιι5 ῥγαΐβα 1, γῇοσ [ ρῥγαϊβεα ποῖ ἴῃ 
τηἶΐπα ΠουΓΐ οὗ συὶεῦ, [πονν γεβίουεβ. 

ΕῸΓ ὑπαὺ ψὑγῃοπ Πα εἴ δὖ παυρῃϊ, ἢΠἰβ οἢ1]4, ἴο τηὲ ἢῈ 
ΙΌνεὶν ἰ5 ἢϊβ οὐδο]θ, ἃπα ἔδὶγ ἴο τὴβ ὑπμεβαε ἰειρὶε- 

ἀΟΟΥ̓́5, [ῥΡογΐδ]- την, 
Ηκαϊἴείυ! ἐπουρῊ ἔμαν νγεῦα αἰογεϊπηθ. Νον ἀπἴο {Π6 
Α5.1 Ρἱὰ Πὶβ σαῖεβ τὴν ὈΠῚΠ6 ἔδγεν 6], ἢ Ἰονὶηρσ 

Βαπάϑ 1 οἰϊην,. 
ΑΤΗΕΝΑᾺ 

ὟΝ Ε}1] ἀοβκὺ ἔμποι ἴο ἴυτη ἴο ργαῖβεβ οὔ ἴπηε Οοά: 80 ἰ5 ἰἢ 
51}}---- 

510 ἰῃΠ6 Οοάϑ᾽ Πᾶπαβ ΠΔΡΙΥ ἂύβ, θυΐ ταϊσ !}}γ αὐ Ἰαϑὶ 
016] 

σΒΕῦβα 
Ηοτηδνδια εὐ 5 Ρ455, ΤΩΥ 500. 
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ΑΘΗΝΑᾺ 
7ὔ 3 ᾿] 

στείχεθ᾽, ἕψομαι δ᾽ ἐγώ. 

ΙΩΝ 
3 4 ΨΦΊο Ν “Ὁ ἰς ,ὔ 

ἀξία γ᾽ ἡμῶν ὁδουρός. 
ΚΡΕΟΥ͂ΣΑ 

καὶ φιλοῦσά γε πτόλιν. 
ΑΘΗΝΑ 

2 ΄ 

εἰς θρόνους δ᾽ ἵζου παλαιούς. 
ΙΩΝ 

» Ν “ ’ 

ἄξιον τὸ κτῆμά μοι. 
ΧΟΡΟΣ 

“- 39. ὦ “2 2 

ὦ Διὸς Λητοῦς τ᾽ "Απολλον, χαῖρ" ὅτῳ ὃ 
ἐλαύνεται 

- 5 , ’ὔ “-“ 

συμφοραῖς οἶκος, σέβοντα δαίμονας θαρσεῖν 
χρεών" 

» 7 Ἂν « ἈΝ 3 Ν ’ὔ » ’ 

εἰς τέλος γὰρ οἱ μὲν ἐσθλοὶ τυγχάνουσιν ἀξίων, 
᾽ ᾿ ΄, Υ "} 9 3 ΄ 

οἱ κακοὶ δ᾽, ὥσπερ πεφύκασ᾽, οὔποτ᾽ εὖ πρά- 
ὕ 

ξειαν ἄν. 
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ΑΤΗΕΝΑᾺ 
Ῥὰβ55 οἢ : την 5861} 54}] ξο]]οννΐπρ σοπη6. 

ΙΟΝ 
Βεβὺ νγαγ-ναγάδη τὶ ποι! 

σΒΕῦΒΑ 
Του ψῆο Ποϊάεϑὶ ἀθαὺ οὐχ οἰΐγ-Πποπης 

ΑΤΗΕΝΕ 
5εδῦ ἴπεε οἡ πε δποϊεηϊ ἐῃγομδ. 

ΙΟΝ 
Α ροοάϊν Πεγϊϊαρε ἰς τηΐπα. 

σηοκῦϑβ 
Ζευβ᾽ δηᾶὰ [1,εἴοβ ὅοη Αροὶὶο, Πδὶ}! [1,εὐ Πΐπη ἴο 

Ῥονγεῖβ αἀἰνῖπα 
Πεπάθυ μοπηᾶρσα ὑπαἰβιηδγεά, ῃοβα Ποιιβα δῇ] οἰ οΠ᾿ 5 

θιυεῖβ βυηΐζα : 
ΕὸΥ πε σοοά αὖ ᾿αϑῦ 5}4}1 ονδγοοϊηβ, δὲ 1αϑὲ αἰΐαίη 

τπεὶν τἱρσῃῦ; 
Βαυῦ {πε εν], ὈῪ ὑπεῖγ παΐυγε᾽ 5 ἰᾶνγ, οἢ σοοά 58}4]] 

ΠΕνΟῚ ΠΙρἢϊ. 

[Ετειπί ἴπ Ῥτοοδοδῖοπ ἰο πιατοἠιῖπα ηιιδῖο. 
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ἘΠΡΡΟΠΥ ΕΙΣ 



Σῆὴ ΝΣ 



ΔΕΟΌΜΕΝΤ 

ΗἸρροιυτα, (μίοοπ οὗ ἰλῈ Απιαξοπσ, ὅοτγε ἰο Γλεδειιδ, 

ἀϊσ οΓ Αἰλεης απὰ Ἴτοσξεη, α δοπ τυθοηι ἤς παπιεα ἤτοηι 

ἀεγ, Ηἱρροίψιιι5. Νοιυ {Πιὶς ψομίδ στον προ αἰΐ πιδη 

πιοδί ριιγε τπ ἠεατί, τουσγοποῖπα οἠϊεῳ Ατίεηιῖς {δα 

Μαϊάεη, Οοαάε55 οΓ ἰλε (αδο, απὰὶ πίον ψ σοπίεπιπῖησ 

ἐλ τυογολῖρ Γ᾽ Αρἠλτοάϊίο. Ἡλεγοίοτοα ἐλδ τυταίἢ οὗ {πὲ 

Θμόοπ ΟΓ ]Ὰοὐοό τνας ἀϊπαϊοὰ αἀσαϊπδέ ῖηι, απὰὶ δια πιαὰα 

ΡῬμαφάτα, ἠϊς {αίπετ᾽ς ψοιιπο τοῖζ6, πιαὰ τυϊίι ἰους ἔοτν ἀΐπι; 

απὰ αἰϊμοιισίι 5᾽6 τυγεεί ἰδ τυϊέδι μεν πιαἰααψ, απαὰ δίτουε ἰο 

ἀϊάο τἰ ἵπ μον ἀδατί, {1 ὑψ (λ6 ἔδυον οὗ τὲ 616 τας ὀτοιισλί 

πίρὰ ἰο ἀδαίἠ᾽ς ἀοοτ, ψεί ἴπ ἰμδ ἐπα τέ τας τευεαίε, ἀπά 

τας πιαὰε εείγιοίζοπ ἰο ἔθ απὰ ἰο Π᾽ρροίψίις αἰ5ο. 



ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΑΦΡΟΔΙΤῊ 

ἹΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ 

ΧΟΡΟΣ ΚΥΝΗΓΩ͂Ν 

ΘΕΡΑΠΩ͂Ν 

ΧΟΡΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΩ͂Ν ΓΥΝΑΙΚΩ͂Ν 

ΤΡΟΦΟΣ 

ΦΑΙΔΡΑ 

ΘΗΣΕΥΣ 

ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΑΡΤΕΜΙΣ 



ΡῬΒΑΜΑΤΙΒ ΡΕΒΒΟΝΑΕ, 

ἈΑΡΗΒΟΡΙΤῈΕ (οΟΓ ΟὙΡΕΙ5), ἐλ Οτεεη οΓ 1], οὐε. 

ΗΙΡΡΟΙΥΤΌΒ, 8ϑοπ ο9Γ Τλεβειι απὰ Ηϊρροϊψία Οιιεεπ, ὁ. (δε 
«ἀπιαξοτι8. 

ῬΗΛΕΡΕΑ, ααιρῆίεν 9.7, Δΐποβ ζΐπο 9.7 ΟΥείε, απὰ υἷε οἵ 
71 λε8ειι8. 

ΝΌΞΒΒΕ ΟΕ ΡΗΑΕΡΆΑ. 

ΤΉΕΘΒΕΥΞΒ, ἀΐηρ οΓ Αἰδοη8 απ Ττοεζεη. 

ἈΆΤΕΜΙΒ, Οοααε88 ο7 Ηπιιπίϊηρ. 

ΒΕΚΥΑΝΤ ΟΕ ΗΙΠΡΡΟΙΥΤΌΒ. 

ΜΈΒΒΕΝΟΘΕΒ, λεποληιαπ οΓ ΠΊρροϊψέτιϑ. 

ΟΗΟΕσϑ, εοπιροδβεά οΓ τὔσοηῖόη Γ᾽ Τ Ὑοέζεη. 

ΟῊἩΟΕσΞ οἵ λιιπιέδηϊεη. 

Αἰϊεπάαπίδ απὰ καπαηιαϊαάϑ. 

ΟΕΧΕ: Βοίογθ ὑπθ ραΐίδοθ οὗ Τηθβοιιβ δὖ ΤΥΌΘΖΘη, ὙΠΘΥΘ 
ΤΠΘβθαβ ἀνγο]ῦ, Ὀθὶηρ 56]-οχ!]θα ἔὺΓ 8 γϑᾶγ ἴγοιῃ Αὐῃ 68, 
ἴο οχρίαΐβ {ῃ8 βῃβαάαϊηρ οἵ {Π6 Ὀϊ]οοα οὗ Κἰπβιηθη ψηο Πα 
βουρῃῦ ἴο ἀθύῃγοπθ ἢ ΪΠ1. 
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ΠΠΠΠΟΛΥΤῸΣ ΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΣ 

ΑΦΡΟΔΙΤῊ 
Πολλὴ μὲν ἐν βροτοῖσι κοὐκ ἀνώνυμος 
θεὰ κέκλημαι Κύπρις, οὐρανοῦ τ᾽ ἔσω" 
ὅσοι τε πόντου τερμόνων τ᾽ ᾿Ατλαντικῶν 
ναίουσιν εἴσω φῶς ὁρῶντες ἡλίου, 
τοὺς μὲν σέβοντας τἀμὰ πρεσβεύω κράτη, 
σφάλλω͵ δ᾽ ὅσοι φρονοῦσιν εἰς ἡμᾶς μέγα. 
ἔνεστι γὰρ δὴ κἀν θεῶν γένει τόδε, 
τιμώμενοι χαίρουσιν ἀνθρώπων ὕπο. 
δείξω δὲ μύθων τῶνδ᾽ ἀλήθειαν τάχα" 
ὁ γάρ με Θησέως παῖς, ᾿Αμαζόνος τόκος 
ἹἽἹππόλυτος, ἁγνοῦ ΠΠιτθέως παιδεύματα, 
μόνος πολιτῶν τῆσδε γῆς Τροιζηνίας 
λέγει κακίστην δαιμόνων πεφυκέναι, 
ἀναίνεται δὲ λέκτρα κοὺ ψαύει γάμων' 
Φοίβου δ᾽ ἀδελφὴν᾽ Ἄρτεμιν Διὸς κόρην 
τιμᾷ, μεγίστην δαιμόνων ἡγούμενος. 
χλωρὰν δ᾽ ἀν' ὕλην παρθένῳ ξυνὼν ἀεὶ 
κυσὶν ταχείαις θῆρας ἐξαιρεῖ χθονός, 
μείξω βροτείας προσπεσὼν ὁμιλίας. 
τούτοισι “μέν νυν οὐ φθονῶ: τί γάρ με δεῖ; 
ἃ δ᾽ εἰς ἔμ᾽ ἡμάρτηκε, τιμωρήσομαι 
“Ἱππόλυτον ἐν τῇδ᾽ ἡμέρᾳ τὰ πολλὰ δὲ 
πάλαι προκόὀψασ᾽, οὐ πόνου πολλοῦ με δεῖ. 



ΤΤΡΨΟΡ 9 

Επίοῦ ΑΡΗΠΟΡΙΤΕ 

ΑΡΗΒΟΘΙΤΕ 
ΜΙρηΐΥ οπ δάυίῃ, τσ τυ ἴῃ θάνε, ἅτ 1 
Ονρυῖβ ἴῃς Οοα 685 πᾶιηεά, ἃ σ]ουϊοιβ ΠΑΙΊ6. 
Απὰ οὗ 811] ἀννε] ]εὺβ ᾿ὑννιχὺ ὑπΠῈ Ροπίϊς 8688 
Απα ΑΥ]α5᾽ θοῦση, νυ ΠΙοἢ ἸΟΟΚ οα ἐπε 5π᾿ 5 Πρ ΐ, 
ΙΒοποῦῦ ὑπεπὶ ν᾽ ἢΪοἢ ΓΕνΘΓΈΠΟΕ ΤῊΥ̓ ΡΟΥΨΕΓ, 
Βαυΐ Ὀτπρ ἔΠς ργουα Ποϑαγβ ὑπαὶ ἀ εἰν τηθ ἴον. 
ΕοΥ Ἔνεὴ ἴο ἐπε Οοαβ {Π|5 ἀρρεγίδίηβ, 
ΤΠδῦ ἴῃ ὑπῈ Ποιπαρσα οὗ τηδηκιπα πεν Ἰογ. 
Απα [ ν1}} σῖνε βυ τ ῥγοοῦ οἵ ὑμ6βε τὴν ψογάβ : 
Εοῦ ΤἬσδβθιιβ᾽ 5οη, οι οὗ {π6 ΑἸ ΖΟΠ, 10 
Ηἰρροϊγίαβ, ρυγα- πεαγίεα ΡΠ ειιβ᾽ νναγά, 
5016 τηϊὰ ἐπε ΟΙΚ οὗ {Πϊ5 Ττοεζεπίδη ἰαπά 
ϑαγυϑῖῃ ἐΠδὺ ν"]εϑὺ οὗ ὑπεῈ Οοάβ δὴ [; 
Βε]εοῖβ ὑπ6 σους ; οὗ πιδυγία σα ψν1}}] ἢ6 ΠΟΠΘ, 
Βιυΐὺ Ποποιῖβ ΠΟΘ ι5᾽ οἰϑίου Δυξθιηΐϑ, 
Ζευβ᾽ ΟΠ11α, ἀπ οουπῖβ ΠαῚ στεαϊεβὺ οὗ ἐπε αοάᾶς ; 
Απα ὑπγουρῃ ὑπ6 φσγεεηνοοα ἴῃ πε Μαϊα᾿ 5 ἐγαΐπ 

5.1} 
ὙΠ συν ἨουΠα5 βεερβ {πε νυν] θεαϑὶς ἔγοτη ἐπ6 

εαυ ἢ 
ΠπηκΚεα ἢ σοΙ ρα ΟΠ5}1Ρ ἴοο Πἰσ ἢ ἔου πηΔη. 20 
Υ εὖ {Π18 1 σγυάσα ποῦ: ννῇῆδΐ ἰ5 ἐΠὶβ ἴο πιε ἢ 
Βαυὶ ἢἰβ ἀεῆδποε οὗ τηθ ψ1}} 1 ἀνεῆρε 
ὕροῃ Ηἰρροϊγίαβ ὑΠὶ5 ἀν : πε ρδάΐῃ 
ΝΥ Ὲ11-πὶρ} 15 οἰ βαγεᾶ ; βοδηῦὺ ρδὶῃβ 1 πεεάείῃ γεῖ. 

τ63 



ἹΠΠΟΛΥΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΣ 

ἐλθόντα γάρ νιν Πιτθέως ποτ᾽ ἐκ δόμων 
σεμνῶν ἐς ὄψιν καὶ τέλη μυστηρίων 
Πανδίονος γῆν, πατρὸς εὐγενὴς δάμαρ 
ἰδοῦσα Φαίδρα. καρδίαν κατείχετο 
ἔρωτι δεινῷ τοῖς ἐμοῖς βουλεύμασι. 
καὶ πρὶν μὲν ἐλθεῖν τήνδε γῆν Τροιζηνίαν, 
πέτραν παρ᾽ αὐτὴν Ἰ]αλλάδος κατόψιον 
γῆς τῆσδε ναὸν Κύπριδος ἐγκαθίσατο, 
ἐρῶσ᾽ ἔρωτ᾽ ἔκδημον" ᾿ἱἹππολύτῳ δ᾽ ἔπι 
τὸ λοιπὸν ὠνόμαζεν ἱδρῦσθαι θεάν. 
ἐπεὶ δὲ Θησεὺς Κεκροπίαν λείπει χθόνα, 
μίασμα φεύγων αἵματος Παλλαντιδῶν, 
καὶ τήνδε σὺν δάμαρτι ναυστολεῖ χθόνα, 
ἐνιαυσίαν ἔκδημον αἰνέσας φυγήν, 
ἐνταῦθα δὴ στένουσα κἀκπεπληγμένη 
κέντροις ἔρωτος ἡ τάλαιν᾽ ἀπόλλυται 
σιγῇ" σύνοιδε δ᾽ οὔτις οἰκετῶν νόσον. 
ἀλλ᾽ οὔτι ταύτῃ τόνδ᾽ ἔρωτα χρὴ πεσεῖν' 
δείξω. δὲ Θησεῖ πρᾶγμα, κἀκφανήσεται. 
καὶ τὸν μὲν ἡμῖν πολέμιον νεανίαν 
κτενεῖ πατὴρ ἀραῖσιν, ἃς ὁ πόντιος 
ἄναξ Ποσειδῶν ὥπασεν Θησεῖ γέρας, 
μηδὲν μάταιον εἰς τρὶς εὔξασθαι θεῴ. 
ἡ δ᾽ εὐκλεὴς μέν, ἀλλ᾽ ὅμως ἀπόλλυται, 
Φαίδρα": τὸ γὰρ τῆσδ᾽ οὐ προτιμήσω κακὸν 
τὸ μὴ οὐ παρασχεῖν τοὺς ἐμοὺς ἐχθροὺς ἐμοὶ 
ίκην τοσαύτην ὥστ᾽ ἐμοὶ καλῶς ἔχειν. 

ἀλλ᾽, εἰσορῶ γὰρ τόνδε παῖδα Θησέως 
στείχοντα θήρας μόχθον ἐκλελοιπότα, 
Ἱππόλυτον, ἔξω τῶνδε βήσομαι τόπων. 
πολὺς δ᾽ ἅμ᾽ αὐτῴωαπροσπόλων ὀπισθόπους 
κῶμος λέλακεν Αρτεμιν τιμῶν θεάν 
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ΗΙΡΡΟΙΥΤῸΒ 

ΕῸΓ, 85 ἔγοτη ἢ4}}15 οἵ ΡΠ Πδὰ5 οποα Πα βουρῃς 
Ῥπάϊοπ᾽ 5 ἰαπά, ἴο 566 απαᾶ ἴο ΡῈ 5εα]εὰ 
Ι͂η πε ατεαὶ Μυϑβίοσνιεβ, Ῥμαβεάγα, ὨΙ σῃ-θοση τα 
Οἵ "ἰς οννὴ [αίπου, 5βᾶὰνν Πίτῃ ; δπα Πεὺ εαχὶ 
Ι͂ὴ ἤετος Ιονε ννὰβ βητῃγα! ]εα ὈΥ τὴν ἀενίςα. 

516, ἜΥ6 586 οδάῖὴδ ἴο {ῃϊ5 ΤυοθζΖεπίδη ἰδπᾷ, 
Ηδτὰ Ὀγ πε Βοοκ οὗ Ρ4]]85, νυ ῃίο ἢ ἸοοΪκ5 ἀοννῃ 
Οπ {Ππ|5 Ἰαπα, θυ] ἴο Τη6 ἃ βῃγπε, ἴῸΓ ἰονα 
Οἵ οπε αἷδγ; δηὰ ἴογ ΗἸρροϊγζιβ᾽ βακα 
58} παιηδα ἰὐ “Ἰονα Εδϑί- ἀπο Πογϑα, ΤΟΥ 411] ἐϊπιο. 
Βαυΐ 5ἴποε ἔγοτη ὐδούορβ᾽ ἰαπᾶ ἔογίἢῃ ΤΠ βεβ ρμᾶβ5εα, 
ΕἸεείπρ ἴΠ6 Ὀ]οοα-σα δ οὗ {Π6 50η5 οὗ Ρ41]45, 
Απά υπῖο {Π5 5ῆογα νυ ἢ Πϊ5 νυῖΐα δίῃ 541] 64, 
ΒΟΡταϊ ἐἰηρ απο οχῖ]α ἔῸΣ ὉΠ 6 ΥΘΔΓ, 
ΤΠΗεποαξογναγά, κἰσηϊηρ ἀπ Ὀγ 5ιἰπρβ οἵ Ιονε 
Πἰβιγαυσῃῦ, ὑπῸ Πα ρ]655 ὁπ6 νγναβῖθβ ἀόνῃ ἴο ἀδαΐῃ 
Β]εηῦ : ΠΕΥ͂ τη δα πὸ Πδπατχηδία Κπονν8. 
ΑἩ, Ραΐ ποῖ 50 5}4]] {15 Ἰονε᾽ 5 ἴ5ϑθιε {4]]. 
ΤΠ αβαὰβ 5Π4}} Κπονν {1158 ἐΠϊησ ; 411} "ᾶαγεα 5}48}] "Ὲ : 
Απα Πίπι {αὖ 15 ΤΥ ἴοα ἢ18 βίσγε 5}4]] 518 νῪ 
ΒΥ ουγβε8, σὑγοβε ἔπ] Π]πχεηὺ {πΠῸ 56δ- Κίηρ 
Ῥοβεϊάοῃ σάνε ἴο  εβεὰβ 'ἴῃ {15 Ὀοοη--- 
Τὸ 85 ἴῆγες {ῃϊηρβ οὗ ΐτη, ΠΟΥ ΡΥΔΥ ἴπ νδΐη. 
Απα 516 5}8}} αἴ6---Ο γεᾶ, ΠῈὺ πϑιηα υπδίδἰ πα, 
Υεὺ ΡΠδεαάζγα αἷ6β: 1 ψ}1}} ποῦ 50 γεραγὰ 
Ηεῖ ραδΐῃ, 85 ποῦ ἴο νἱβϑὶῦ ἢ ΤῊΥ̓ ἴοεϑβ 
ΒΌΘἢ ΡΕΠΔΙΤΥ 85 15 τηΐπε ΠΌΠΟΙ 5 ἀπ6. 

Βυΐ,---ξΟΥΔϑυ ἢ 85 ΤΠ Θϑθβ᾽ 50η ἰ 566 
Ὑοπάεου ἄγαν Πεδγ, ἔογβακίηρ Πα πεϊη σ᾽ 5 ἰο]], 
ΗἸρροϊγία5,---ου ἢ 111 1 ἔγοτα ἘΠ15 ρ]δοα. 
ΗΔ, ἃ στεαῖ ργεββ οὗ Πεποῆτηεη ἔο] ον ηρ 5Βῃοαυΐ, 
Ἡοπουτγίηρ ὙνἹ ἢ βοηρϑ {πε αοα 655 Ασζεμηΐβ ! 
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ὕμνοισιν' οὐ γὰρ οἶδ᾽ ἀνεῳγμένας πύλας 
“Αιδου φάος τε λοίσθιον βλέπων τόδε. 

ΙΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ 
Ψ Ἅ, ,γ9}, «Ψ 

ἕπεσθ᾽ ἄδοντες ἕπεσθε 
τὰν Διὸς οὐρανίαν 
Αρτεμιν, ἅ μελόμεσθα. 

ΧΟΡΟΣ ΚΥΝΗΓῺΝ 
πότνια πότνια σεμνοτάτα, 
Ζανὸς γένεθλον, 
χαῖρε χαῖϊρέ μοι, ὦ κόρα 
Λατοῦς Αρτεμι καὶ Διός, 
καλλίστα πολὺ παρθένων, 
ἃ μέγαν κατ᾽ οὐρανὸν 
ναίεις εὐπατέρειαν αὐλάν, 
Ζανὸς πολύχρυσον οἶκον. 
χαῖρέ μοι, ὦ καλλίστα 
καλλίστα τῶν κατ᾽ ᾽Ολυμπον 
παρθένων, Ἄρτεμι. 

[ΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ 
σοὶ τόνδε πλεκτὸν στέφανον ἐξ ἀκηράτον 
λειμῶνος, ὦ δέσποινα, κοσμήσας φέρω, 
ἔνθ᾽ οὔτε ποιμὴν ἀξιοῖ φέρβειν βοτὰ 
οὔτ᾽ ἦλθέ πω σίδηρος, ἀλλ᾽ ἀκήρατον 
μέλισσα λειμῶν᾽ ἠρινὸν διέρχεται: 
Αἰδὼς δὲ ποταμίαισι κηπεύει δρόσοις. 
ὅσοις διδακτὸν μηδέν, ἀλλ᾽ ἐν τῇ φύσει 
τὸ σωφρονεῖν εἴληχεν εἰς τὰ πάνθ᾽ ὁμῶς, 
τούτοις δρέπεσθαι, τοῖς κακοῖσι δ᾽ οὐ θέμις. 
ἀλλ᾽ ὦ φίλη δέσποινα, χρυσέας κόμης 
ἀνάδημα δέξαι χειρὸς εὐσεβοῦς ἄ ἄπο. 
μόνῳ γάρ ἐστι τοῦτ᾽ ἐμοὶ γέρας βροτῶν" 
σοὶ καὶ ξύνειμι καὶ λόγοις σ᾽ ἀμείβομαι, 



ΗΙΡΡΟΙΥΤῸΒ 

Ηε Κπονβ ποὶ Ηδάεθ᾽ σαΐεβ νά ἤπηρ ἔργ Πίστη, 
Απα {Π15 ἀαγ᾽ 5 ̓ἰρ}νῦ {Π6 Ἰαβὺ Πἰβ Ἔγεβ 584]] 56. 

[Εχεὶ. 
πίον Ἡτρροιυτυβ ἀπά ΑὙΥ̓ΤΕΈΝΌΑΝΤ ΗὔΝΤΒΜΕΝ. 

ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΒ 
ΕΌἸ]ονν οα,, ἕο ]]ονν ομ,, τἱηρ οαὐ {Πα ἰὰν 

Ὀπῖο Αὐξαπηῖβ Πὶσὴ ἐπι ῃτοπεά ἴῃ {Ππ 5ΚΥ, 60 
Ζευβ᾽ “114, ἴῃ πεῖ Καερίηρ γγῆο Παίῃ τ ἀγα. 

ΘΠΗΟΒῦΒ ΟΕ ΗὔΝΤΒΜΕΝ 
Ο Μα]εβίν, ᾿ϑδυρῆζεσ οἵ Ζευβ, ἀγεδα Θαξεεη, 

Ι Π41] {πεθ, Ασξευηΐβ, ποῦν, : 
Ο 1, εἴο᾽5 ᾿ϑαυρῆῃῖεν, Ο Ζειβ᾽5 οΠ1]4, 
Γονε]ϊοβὺ ἔασ οἵ τμ6 παεδῆϊοθα ! 
ἴΙ͂ὴ ὑμαὺ στεαὺ Ηοτῃβ οἵ {πε Μίιρσῃῖν δίπμοσ, 
ΤῊ ρΡαΐᾶςε οὗ Ζειιβ, τὰ {ῃς σ]ογυ-5εεη 

Οὗ ρο!]α.---ἴπεγα ἀνε ]]αβὲ μου. 
Ο Βαϊναβί, ἴο ἐμεενγασγὰ ἴπ σγεείηρ 1 οΔ]}, 70 
Αὐζειηῖβ, ξαϊγεϑὶ οἵ Μαίάθηβ ὑπαῦ σαῖμεῦ 

Ιὴ ΟἸγτηραβ᾽ Π4]}! 

ΗΙΡΡΟΙΥΤῦβ 
Εογ {πες {Π15 σγονεη σαυ]απα ἔῸΠὶ ἃ τηθδα 
{0π5}}16ἀ Πᾶνε 1 ὑνίπεα, Ὁ Θύεεη, ἀπα Ὀγησ, 
ΤΠΕΓῈ ΠΕΥΕῚ ΒΠΕροτα ἀδγ65 ἴο ἔεεα ἢἰ5 ἤἥοεϊς, 
ΝΟΥ 5ἴξεεὶ οἵ βῖἍς κ] 8 οᾶτηξ : οπἱγν {Π6 "εε 
Ἐονεῖῃ {πε βρυϊησίάα τηεδα ὑπαάεβεογαῖε : 
Απα Βδνεγεποα νναΐεγείῃ [Ὁ ψ ἢ σἱνεστ- εν. 
ΤΠΕν νΒΙ ἢ Πᾶνε Πευϊΐαρε οὗ 56] σοπέτγοὶ 
ἴῃ 4}} ἐπίησϑ, ρυγῦν ἱπθοτση, απἰδυρσῃῦ, 80 
ΤΠαβα ἔπαυε την σαῖμοῦ ἤοννευβ, θὰ ΠΟ 6 ̓ΠρΈΓΕ. 
Νον Θυδεη, ἀθαὺ Θαδεη, τεοεῖνε ἐΠϊ5 ἀπαάετη 
Ετοῖα τενεσγεπὶ παπᾶ ἴο ἄἀεοῖκ ἐῃγΥ σοϊάδξη Βαΐγ ; 
ΕῸΓ ἴο πιε 5016 οἵ τηξῃ {15 στᾶςε ἰβ5 σίνεῃη, 
Τηδὺ 1 θ6 στ ἴπεξε, οσοηνευβα Πο]α ψ ἢ {Πες, 
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΄ Χ » Π » » -- Ἃ νΝ ἤ 
κλύων μὲν αὐδήν, ὄμμα δ᾽ οὐχ ὁρῶν τὸ σόν. 

΄, Ἂς  Α 3. ἢ ᾽ Ῥ» ὔ τέλος δὲ κάμψαιμ᾽ ὥσπερ ἠρξάμην βίου. 
ΘΕΡΑΠΩΝ 

, -“ ζ 

ἄναξ, θεοὺς γὰρ δεσπότας καλεῖν χρεών, 
ἁρ᾽ ἄν τί μου δέξαιο βουλεύσαντος εὖ; 

[ΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ 
Χ ᾿ ᾽ ον Ν }] Ν , »Ψἤ. 90 καὶ κάρτα γ᾽" ἦ γὰρ οὐ σοφοὶ φαινοίμεθ᾽ ἄν. 

ΘΕΡΑΠΩ͂Ν 
: ᾽ 4 - ἃ 7 ͵ 

οἶσθ᾽ οὖν βροτοῖσιν ὃς καθέστηκεν νόμος ; 
[ΠΠΟΛΥΤΟΣ 

᾽ 4 “ Ἀ Ν 9... “- 7 

οὐκ οἶδα" τοῦ δὲ καὶ μ᾽ ἀνιστορεῖς πέρι; 
ΘΕΡΑΠΩΝ 

“ Αν Χ Χ Ν Ἁ “ , μισεῖν τὸ σεμνὸν καὶ τὸ μὴ πᾶσιν φίλον ; 
[ΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ 

2 “ ’ ᾽ Ε] Ἂν ᾽ Ν -“ 

ὀρθῶς γε: τίς δ᾽ οὐ σεμνὸς ἀχθεινὸς βροτῶν ; 
ΘΕΡΑΠΩΝ 

, » 

ἐν δ᾽ εὐπροσηγόροισιν ἔστι τις χάρις ; 
[ΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ 

΄ Ν ;΄' Χ ῇ “Ἢ. 

πλείστη γε, καὶ κέρδος γε σὺν μόχθῳ βραχεῖ. 
ΘΕΡΑΠΩΝ 

ἢ κἀν θεοῖσι ταὐτὸν ἐλπίζεις τόδε ; 
[ΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ 

» Χ “ ᾿ ,ὔ 

εἴπερ γε θνητοὶ θεῶν νόμοισι χρώμεθα. 
ΘΕΡΑΠΩΝ 

π 4 ᾿ ᾿ , Φ Ὁ , 
πῶς οὖν σὺ σεμνὴν δαίμον᾽ οὐ προσεννέπεις ; 

[ΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ 
᾽ ἴον “Ὁ “Ὁ ῇ 

100 τίν᾽; εὐλαβοῦ δὲ μή τι σοῦ σφαλῇ στόμα. 
ΘΕΡΑΠΩΝ 

τήνδ᾽ ἣ πύλαισι σαῖς ἐφέστηκεν Κύπρις. 

τό8 



ΗΙΡΡΟΙΥΤΌΒ 

Ηδεαγίηρ ῃγ νοΐοο, γεῦ βεείηρ ποῦ ἴῃ ν ἴδοα. 
Απᾶ τᾶν 1 ἐπα |1{᾿5 Γὰσ6 ἃ5 1 θερδῃ. 

ΒΕΗΨΑΝΤ 
ΡΥΠΟΘ6,--- Δἤαδίογ τοὺ νγὲ 941} {η6 Οοαδβ δοηε-- 
γγου]άξ᾽ ἔποὺ τγεοεῖνα οὗ της σοοά σουηβε]]ἕηρ ὃ 

ΗΙΡΡΟΙΠΥΤΟΒ 
Υϑᾶ ΞΌΓΕΙΪΥ : εἶδα ψεῦα 1 [00] τηδηϊξεϑ(. 

ΒΕΕΥΑΝΤ 
Καπονγεβὺ ποι ὑΠεπ {ΠῸ οἰα] 5Π 64 νγνοηΐῦ οὗἉ τηει} ὃ-ττ 

ΗΙΡΡΟΓΥΤΟΒ 
Νοῦ 1 τγ αὐ: ψ Ποσεοῦ ἀοβῦ ααεβίοη της ὃ 

ΒΕΆΨΑΝΤ 
Το Παῖε {πῸ ργοιυα γέβεῦνε ὑΠαῦ οὐ ἔενν ἔτ 6 45. 

ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΒ 
ΒΙρμῦγ : ψν μδῦ Ργουα τηδη 18 ποὺ οἀΐουβ Ὁ 

ΒΕΆΨΑΝΤ 
Απά ἰπ {Π6 συδοϊοιβ 15 ἔπεσα πδυρῃξ οὗ σἤδυτ ὃ 

ΗΙΡΡΟΓΥΤΙΒ 
Υεα, ταυοἢ, δηα ῥγοῆῦ νγοη ψ ἢ ΠΠ 116 ραΐη5. 

ΒΕΕΥΑΝΤ 
Απᾶὰ ἀδεπι βὺ ποὺ ποῦ {18 β8πὴ6 τηδὺ ΠοΙΪα ψττἢ 

ΟσοαΞἢὺ 
ΗἹΡΡΟΙΥΤΟΒ 

Υεα, ᾿ξ τηδη ᾿νε Ὀγ Ἰαννβ ἀεσϊνεα ἔτοτη Οοὔϑ. 
ΒΕΗΥΑΝΤ 

ὙΝῊν ποῦ ἴπδη σγεεῖ ἃ ἀοααε685 νου βῃ!ρία] ἢ 
ΗΙΡΡΟΓΥΤΟῸΒ 

Ώοτη ὃ--- ἢν ἃ οἂγα ὑῃγ 1108 ἴῃ πὸ ννἶβε εὐτ.] 
ΒΕΗΥΑΝΤ 

Ενϑη Οὐρυῖβ, ἔπαγε ἀθονε ἐγ ροτίδὶ βεὖ. 

1 “Τὴ 6 Ὑγουβῃϊρία] ἀοαάεεβοβ᾽ νγὰβ ὑη6 ρβοῦϊδὺ {1116 οὗ 
[Π6 Εππηθ 468, μου ἰῦ νγαβ 111-οἹηθηθα ἴο πδπη6. 
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ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΣ 

ἹΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ 
Υ͂ 3 Χ ς Ν Ἃ 3 ΄ 

πρόσωθεν αὐτὴν ἁγνὸς ὧν ἀσπάζομαι. 
ΘΕΡΑΠΩ͂Ν 

΄ -“ 

σεμνή γε μέντοι κἀπίσημος ἐν βροτοῖς. 
[ΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ 

ἄλλοισιν ἄλλος θεῶν τε κἀνθρώπων μέλει. 
ΘΕΡΑΠΩ͂Ν. 

εὐδαιμονοίης νοῦν ἔχων ὅσον σε δεῖ. 
ἹΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ 

᾽ [4 ΒΥ , ᾿ ἊΝ -“Ἥ 

οὐδείς μ᾽ ἀρέσκει νυκτὶ θαυμαστὸς θεῶν. 
ΘΕΡΑΠΩ͂Ν 

τιμαῖσιν, ὦ παῖ, δαιμόνων χρῆσθαι χρεών. 
ἹΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ 

χωρεῖτ᾽, ὀπαδοί, καὶ παρελθόντες δόμους 
σίτων μέλεσθε: τερπνὸν ἐκ κυναγίας 

110 τράπεζα πλήρης" καὶ καταψήχειν χρεὼν 
ἵππους, ὅπως ἂν ἅρμασι ζεύξας ἱ ὕπο 
βορᾶς κορεσθεὶς γυμνάσω τὰ πρόσφορα" 
τὴν σὴν δὲ Κύπριν πόλλ᾽ ἐγὼ χαίρειν λέγω. 

ΘΕΡΑΠΩΝ 
ἡμεῖς δέ---τοὺς νέους γὰρ οὐ μιμητέον --- 
φρονοῦντες οὕτως ὡς πρέπει δούλοις λέγειν, 
προσευξόμεσθα τοῖσι σοῖς ἀγάλμασι, 
δέσποινα Κύπρι. χρὴ δὲ συγγνώμην ἔχειν, 
εἴ τίς σ᾽ ὑφ᾽ ἥβης σπλάγχνον ἔντονον φέρων 
μάταια βάζει" μὴ δόκει τούτου κλύειν" 

190 σοφωτέρους γὰρ χρὴ βροτῶν εἶναι θεούς. 
ΧΟΡΟΣ 

ὠκεανοῦ τις ὕδωρ στρ. α᾽ 
στάζουσα πέτρα λέγεται 
βαπτὰν κάλπισι ῥυτὰν 
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ΗΙΡΡΟΙΥΤΟῸΒ 

ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΒ 
Ετοπὰ ἔδυ 1 στεεῖ Πεσ, ψῆο ἅῖὰ ὑπάεῇ]εά, 

ΒΕΗΥΑΝΤ 
ΝΥ οΥ ΒΒ ρΡία] 15 586, σ]ουϊουβ ΔΙηΟηρ᾽ Τη6Π. 

ΗΙΡΡΟΓΥΤΌΒ 
ΟΥ̓ 6οάβ, οὗ τηξπ, βδοὴ τῃδκοὶῃ 5:1] Ηἰς ἍἽῃοῖςϑ. 

ΒΕΗΥΑΝΤ 
Νονν ΡΓΌΒΡΕΟΥ ἔποα ;---ῦε περα α] νυϊδάοτση {ῃΐπε ! 

ΗΙΡΡΟΙΥΤΟῸΒ 
Νο Οοά νῇῆο Παίΐῃ πὶρὶς-Ποτηᾶρσε ρΡ] εαβεῖῃ πη6. 

ΒΕΗΥΑΝΤ 
Οπογάοπβ οὗ σοάϑ5, ΤΥ 50ῃ, οὐσῆξ τηξῖ ἴο 1156. 

ΗΙΡΡΟΓΥΤΟῸΒ 
)εραγί, τηΐπα ΒῈποἤπηθη, επῖευ γα ἐπα 118]]5, 
Απὰ 5εἴ οὴ Ὀγτεδα. ΤὍΤΠὲε [Ὁ}}] θοατγὰ νγνεϊσομης ἰ5 
γνΏδη Βυηξηρ᾽5 ἀο0Πη6. Απα ὁΠ6 τηπιβῦ σΤΌΟΙΩ την βἰεεάς, 110 
ΤΠδὲ 1 τᾶν γόοκα ἔπει ἴο {πε οΠατϊοῦ- ῬοΪ , 
Βεῖπρ Ὁ]] οὗ τηϑαῦ, ἀπὰ Ὀγεαῖμε ἔπεπ ἰπ ἐπε ταοα. 
Βαυὺ ἴο ἴῃγ Ουργῖβ ννᾶνε 1 Ἰοπρ ἴλγενε. [Επιὶ. 

ΒΕΒΥΑΝΤ 
Βυῦ νν8---ῦνο πηαβῦ ποῖ ἐγεδα ἰπ βῖερβ οὗ γουτῃ--- 
ὙΠ ψνΠϊβρεγεα Πα] ΕΠ 655 τηοϑῦ τηθαΐ [Ὸγ {ἢ γ8}}5 
Μακε ΒΡ]! οαἰίοη ἴο ὑπῖπ6 ἱτηᾶρε8, 
Θυδεη Οὐρτῖβ. [Ὁ θεβεεπηβ ἔπεα ἴο ἔογρῖνε, 
ΠῚ οπα {παῖ "»εδῦβ ὑπγουρση γουτῃ ἃ νεπετηεπὲ Πεατὲ 
5ΡεὰΚ [Ὁ}1γ. Βε δβ8 ἐπουρῇ ἔποιυ μεαγάεϑβὶ ποῖ ; 
Εογ νυίβευ αοαβ 5βῃου]ά θὲ ἴπδῃ τηογίϑ] τε π.0 [χἱ!. 120 
πίον σβομυβ οὗ Ττοεξεπίαπ ἴ,ααϊος. 

σΗΟΒῦΒ 
(δὲν. 1) 

Α τόοοκ ἔπογα 15, νυ Ότη, 85. ἔπ 6 Ὺ {6]}, ἔπε βρτίηρϑ 
οὗ {πΠε Πεατὲ οὗ ἔπε Οςεδη ψνε]], 

ὙΜΏδποα {πε τἱ 5 οὗ {ῃ6 ογαρϑξ ονεγρθει!πρ Ξεπᾶ 
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ΙΠΠΟΛΎΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΉΦΟΡΟΣ 

παγὰν προϊεῖσα κρημνῶν, 
ὅθι μοί τις ἣν φίλα, 
πορφύρεα φάρεα 
ποταμίᾳ ρόσῳ 
τέγγουσα, θερμᾶς δ᾽ ἐπὶ νῶτα πέτρας 
εὐαλίου κατέβαλλ᾽: ὅθεν μοι 

130 πρώτα φάτις ἦλθε δέσποινας" 

τειρομέναν νοσερᾷ ἀντ. α 
κοίτᾳ δέμας ἐντὸς ἔχειν 
οἴκων, λεπτὰ δὲ φάρη 
ξανθὰν κεφαλὰν σκιάζξειν. 
τριτάταν δέ νιν κλύω 
τάνδε κατ᾽ ἀμβροσίου 
στόματος ἁμέραν 
Δάματρος ἀκτᾶς δέμας ἁγνὸν ἴσχειν, 
κρυπτῷ πάθει θανάτου θέλουσαν 

140 κέλσαι ποτὶ τέρμα δύστανον. 
ψ τἢἬ 3. 1΄ς 57 θ ων ΄ ἢ σύ γ᾽} ἔνθεος, ὦ κούρα, στρ. β' 
ΞΕ ΟΥ 13, Ἂ, Μἷ{2) ς ΄ 

εἴτ᾽ ἐκ Πανὸς εἴθ᾽ “κάτας 
ἢ σεμνῶν Κορυβάντων 
βουτάει ματρὸς ὀρείας ; ; 

δ᾽ ἀμφὶ τὰν πολύθηρον 
Δίκτυνναν ἀμπλακίαις 
ἀνίερος ἀθύτων πελάνων τρύχει ; 
φοιτᾷ γὰρ καὶ διὰ λίμνας 
χέρσον θ᾽ ὑπὲρ πελάγους 

150 δίναις ἐν νοτίαις ἅλμας. 

ἢ πόσιν, τὸν ᾿Ερεχθειδᾶν ἀντ. β' 
ἀρχαγὸν, τὸν εὐπατρίδαν, 

1 Μοίζβευ : ἴον σὺ γὰρ οὗ ΜΕ. 
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ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΘ 

Εογ {πε Ρ] υπρὶπρ ὕΓΠ5 ὉΠ εἰν ἔοπ δ οὐ βιγθδιηΐησ: 
Ενεη ἔπεῖα αἰὰ 1 ἸΙρΗΐ οα ἃ πηαίά θη, τὴν ἔα πη, 

Α5 586 ἀγτεποῃδα {Π6 τηδηΐ] 85 ρα γΡ]6- σ᾽ δαμηΐῃ ρ’ 

Ι͂ὴ ΠῸ στ νεσνναγα- τα Πρ ΒΡΓΆΥ, 
Απᾶ βργεδαᾶ {ῃς ἄγε οὗ {πε Τ γγίδη 5861} οη {ΠῈ σός κ8 

γΠογα σ]ονίπρ ἴῃ 6 ΒΘ δηη5 ἔε]]. 
εἰ νεῖ ἴΠ6 11ρ5 ὑΠαΐ 1 ἢγϑι Πεδαγά 58ὺ 

Ηον νναβίεϊῃ οὔγ ἰδάυ ἀνγᾶγ: 
(Ληί. 1) 

ΕῸΓ ἃ ἰδ]6 {πεῪ ἰο]ὰ οὗ ἃ ἔενεγεα Ρεά, οἵ ἐμε ἔεεῦ ὑπ 
ἐουΐἢ οὗ Πεὺ θονΕΥ πΕ᾿ ΕΥ̓ ἐγεδά, 

ΟΥ̓ {πΠεῸ ἀαϊπίγ-νγονεη νεῖ] ἐπα 15 οαϑῖὶ 
ΕῸΓ ἃ ἀκ 655 οὐ δὺ {Π6 ἔγεββεβ φρο] 6. 

Υεα, δπᾶ Ὀγ ἰῃϊ5 ἤαίῃ {πΠ6 {ῃίγτα ἀδὺ ραβῦ [πο] Ἐπ 
Τηδὺ {ΠῸ ααδαη ἔγουη ΠΟΥ ἔαϊτ γοὰπρ ἢρΡ5 παῖ νυ Ἱ 1 ἢ- 

ΤΠἼδ σι οὗ της [Δὰν οὗ (ογη, 
Κεορίηρ ΠΕ θοᾶάν ὑπεγεοῦ υπέεα, ἃ ὑπουρσῃ ᾿ἔννεῖε 

ΡΟ] ]υἰίοη ἴο ἰαβῖα οἵ Ὀγεδα, 
ἢ ἀηρσυΐϊβῃ ἀπυζίεγεα Ἰοηρσίησ ἔου] ΟΥ̓ 

Οπα Βᾶνεη ἴο ν]η---ἀθαῖῃ᾽ 5 θοῦ. 

Ο αυθεη, ψῆηδὲ 1 [Π158 θῈ ροββεβϑῖίοῃὀ (ϑίσ. 2) 
Οὗ Ρδη οὗ οἵ Ηεοδίε ὃ-- 

ΟΥ̓ ἴῃς Μοίδευ οὗ Π᾿ πα γσυηῖϑ᾽ ΗΠ]] ὃ--- 
Οὐ {πε δυνἕὰ] (οΥγυθαηΐ {ἢ 11]}} ἢ 

Οὐ Βαῦῃ Αὐξεμγηῖβ ἕο πα ὑγαηβρτεββίοη 
ΟΥ̓ οβετγίπρϑβ ὑπγεπάεγεα ἴῃ ἐμεε ὃ [Πεγὲ ὃ--- 

Ηδῖῃ τῃ6 μπᾶ οὗ ἐπε Ηυπίγεββ θεεπ 
ΕῸΥ 516 ἢδβϑηῃθιῃ ο᾽οὺ τηουπἰαίῃ Δ Πα ΤΉ6Γ6, 

Απὰ τ᾽ δίῃ Πδὺ ὑγ]υτηρ ἢ - ΡΥ ββίοῃ 
Ονδὺ βυγραβ 8πα ϑυντὶ5 οὗ {πε 568. 

Οὖ ἴῃγ ρυηςεὶγ Ἰογά, ἰπ ἢ ο5ε Ἰεδαΐϊησ (4πέ. 2) 
Βε [Πς8 Ποβὶβ οὗ Εσγεοῃμειιβ᾽ τᾶςα, 
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ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΣ 

ποιμαίνει τίς ἐν οἴκοις 
κρυπτὰ κοίτα λεχέων σῶν; 
ἢ ναυβάτας τις ἔπλευσεν 
Κρήτας ἔξορμος ἀνὴρ 
λιμένα τὸν εὐξεινότατον ναύταις, 
φάμαν πέμπων βασιλείᾳ, 
λύπα δ᾽ ὑπὲρ παθέων 
εὐναία δέδεται ψυχά; 

φιλεῖ δὲ τᾷ δυστρόπῳ γυναικῶν 
ἁρμονίᾳ κακὰ δύστανος 
ἀμηχανία συνοικεῖν 
ὠδίνων τε καὶ ἀφροσύνας. 
δι’ ἐμᾶς ἡξέν ποτε νηδύος ἅδ᾽ αὔρα" 
τὰν ὃ εὔλοχον οὐρανίαν 
τόξων μεδέουσαν ἀύτευν 
Αρτεμιν, καί μοι πολυζήλωτος ἀεὶ 
σὺν θεοῖσι φοιτᾷ. 

ἀλλ᾽ ἥδε τροφὸς γεραιὰ πρὸ θυρῶν 
τήνδε κομίζουσ᾽ ἔξω μελάθρων: 
στυγνὸν δ᾽ ὀφρύων νέφος αὐξάνεται. 
τί ποτ᾽ ἔστι μαθεῖν ἔραται ψυχή, 
τί δεδήληται 
δέμας ἀλλόχροον βασιλείας. 

ΤΡΟΦΟΣ 
ὦ κακὰ θνητῶν στυγεραΐί τε νόσοι. 
τί σ᾽ ἐγὼ δράσω ; τί δὲ μὴ δράσω ; 
τόδε σοι φέγγος λαμπρὸν, ὅδ᾽ αἰθηρ" 
ἔξω δὲ δόμων ἤδη νοσερᾶς 
δέμνια κοίτης. 

ἐπῳδ. 



ΗΙΡΡΟΙΥΤΟῸΒ 

Ηδῖῃ οπα ἰη ἢΐβ ἢ4}15 θεσο]εά, 
Ταῦ ὑΠπην σοῦ ἢ 15 ἴῃ βεογεὺ ἀςῆϊεα ὃ 

Οὐ Ἰαξϊ) βοὴ 568- ἐγ ἢ οκοσ, βρεεάϊηρς 
Βγοῖὰ ὐεῖα ον ὺ νναΐθυυ τυ γ 8 

Τὸ {Π6 πάνθ ΘΓ βῃ ρθη ψνου]Ἱά Ἀ6, 
Βτοιρη δ ἀο]ογοῦβ ἐπ ρϑ ἕο {Π|6 ες 

Τηδῦ παῖ θον δα ἔΠπ66 ννἸἢ ἀησαΐϑἢ εχοεεάϊηρσ 
Οπ ἴῃγ Ὀεα ἐῃτοῦρῇ τῃγ 500} 5 ρυίϑομ- ἀδν8 

(Εροαε) 
Οὐ 584}1} {ῃ1ϊ5. ΡῈ {ῃῆε ἀἰϊβοοσγᾷ τηουγηῇ}, τ εἰ γα ]Ὺ 

Παπηίίηρ, [οἵ ννοπηαπ᾿ 5 θείη ἢ 
Ταῦ οὔείπηαβ Ἰαυυεῖῃ ἀπα Ἰδησίεῖῃ τῆς βυγίηρς 

ΤΙΞ πΠ6 βῃδάοινν οἵ ἐγανδὶ]- γόος πἰρσῃ, ἃ ἀε] τυ 
Βρ᾿ -αἀδππίϊηρ : [Πᾶνα ἔε]} [Ὁ 5ῃϊνευ: 

Ἧεα, 1 πᾶνε Κπονῃ ἰΐ, ἐΠτοῦρἢ τηΐηθ οὐ ὈΟΞΟΠῚ 
Βαΐ 1 οτἱεά ἴο ἐπε Θαδεπ οὗ {πε Βον, ἴο ἐμε Ηερεῦ 

ἴῃ ἔγανδι!-ἤτος ἔου τεΐασε εξείπρ ; 
Απαὰ ὈΓγ ρσίᾶοε οὗ ἴπΠ6ὸ Οοαβ 58η6 πεαυκεπεῖῃ Ἔν ῈΥ 

ΤΥ ἔεγνεπῦ γεαααβῖ, 5Πη6 5 ἔπεσα ἴο ἀε]Ϊνεσ, 

Βαυΐ 1ο, ἐπῃτουρσῇ {ῃ6 ἀοοῦβ Πεσα οοπηθὶῃ ἐπε σταγ- 
Βαϊγθα ΠΕ͵Β6 

Ι εδαϊηρ {πῸ βυυο Κα οπα ἔοσξῃ οὔ Πεὺ ον ε 5 : 
Οπ Πδὺ Ὀγοννβ ἀγα ἀδυκαὺ ῃε οαγε-ο]οπα Ἰονγεῦβ. 

Μγ 5ρινῦ 15 γεαυπίησ ἴο Κπον ννηδὺ ἰ5 {ῃ15 βίσαδηρσε 
ΟΌΓ86, 

ὙΥΒβεγεΐογε ἴῃ6 θα π᾿ 5 ἤθε Κ ἐνεὺ 15 ρα] ϊηρ, 
Απαὰ ΠΕΥ βἔγεηρίῃ ἰ5 [δ] ην, 

Επίθῦ ΡΗΑΈΡΒΑ, ΝΌΒΞΕ, απ ἨΑΝΌΜΑΙΒΒ. 
ΝΌΒΒΕ 

Ο δηιοϊίοπϑβ οὗ πιογΐα]ς, Ο Ὀἱ τεσ ραΐῃ ! 
ΥΠηδὺ 5141} 1 ἀο ἀπῖο {6 6, ΟΥἩ ταδί ἢ 
1,9 Πεσα 5 πε Ἰἰσῃῦ οὔ {ΠῈ βὰπ, με 5ΚΥ: 
Βιουρηῦ ἔουΐῃ οἵ ἔπε 4115 15 ἔῃ νυν θεὰ ; Πεύεῦν 

ΤῊΥ οὐβῃ] 95 116. 
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ἹΠΠΟΛΥΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΉΦΟΡΟΣ 

δεῦρο γὰρ ἐλθεῖν πᾶν ἔπος ἦν σοι' 
τάχα δ᾽ εἰς θαλάμους σπεύσεις το πάλιν. 
ταχὺ γὰρ σφάλλει κοὐδενὶ χαίρεις, 
οὐδέ σ᾽ ἀρέσκει τὸ παρόν, τὸ δ᾽ ἀπὸν 
φίλτερον ἡγεῖ. 

κρεῖσσον δὲ νοσεῖν ἢ θεραπεύειν' 
τὸ μέν ἐστιν ἁπλοῦν, τῷ δὲ συνάπτει 
λύπη τε φρενῶν χερσίν τε πόνος. 
πᾶς δ᾽ ὀδυνηρὸς βίος ἀνθρώπων, 
κοὐκ ἔστι πόνων ἀνάπαυσις" 
ἀλλ᾽ ὅ τι τοῦ ζῆν φίλτερον ἄλλο 
σκότος ἀμπίσχων κρύπτει νεφέλαις. 
δυσέ ὠτες δὴ ̓φαινόμεθ'᾽ ὄντες 
τοῦδ᾽, ὅ τι τοῦτο στίλβει κατὰ γῆν, 
δι’ ἀπειροσύνην ἄλλου βιότου 
κοὐκ ἀπόδειξιν τῶν ὑπὸ γαίας" 
μύθοις δ᾽ ἄλλως φερόμεσθα. 

ΦΑΙΔΡΑ 

αἴρετέ μου δέμας, ὀρθοῦτε κάρα" 
λέλυμαι μελέων σύνδεσμα, φίλαι. 
λάβετ᾽ εὐπήχεις χεῖρας, πρόπολοι. 
βαρύ μοι κεφαλᾶς ἐπίκρανον ἔχειν" 
ἄφελ᾽, ἀμπέτασον βόστρυχον ὠμοις. 

ΤΡΟΦΟΣ 

θάρσει, τέκνον, καὶ μὴ χαλεπῶς 
μετάβαλλε δέμας. 
ῥᾷον δὲ νόσον μετά θ᾽ ἡσυχίας 
καὶ γενναίου λήματος οἴσεις" 
μοχθεῖν δὲ βροτοῖσιν ἀνάγκη. 



ΗΙΡΡΟΙΥΤῸΒ 

ΗΟ νατγά τνου]άϑὺ [ΠΟ ΘΟΠη6 ; ἰὉ ννᾶβ 411} [ΠΥ τηοδῃ : 
Υεῦ ἀθδοὶς ἴο ἔν θονοῦβ νὴ] ποὺ ἔγεῖῦ ἴο θὲ σοπα. 
ΤΠοῖ ἀγῦ βοοη αἰβαρροϊπἑεά, μου Ἰογοβὺ ἴῃ παιρ]ῇ, 
Ὑνηαῦ ποὺ Παβϑῦ οδηποῦ ρ]θαβα ἴπθα; ἃ ὑξπίηρ ἔαγ- 

βοιυρηῦ 
ΤῊΥ ἔδπου δίῃ οδυρί, 

. 
Βειζευ θ6 5ίοκ ὑπδη ἐεπα {πὸ βἱοκ: 

Ηξετα 5 ναῦ οπε ραΐῃ ; στε οὗ τηϊπα 
Απά το] οὗ Παπάβ θὲ ἔπεγε σου πε. 

ΟἿ ΕΓ 411 μηδ᾿ 5 {{{6ὸὶ νγοαβ σαΐπευ ὑπϊςκ ; 

Νε᾽ ἘΥ ΠῸΠῚ 15 ὑγανδὶ] ταϑρίΐα 15. 
ΠῚ νεἴζεν ἴδ θεγοπά Ρὲ ἔουπά, 
ΤΗΣ ἀλΥΚπΠ 685 νεῖ]β, οἱο 5 γὰρ ἴὉ τουπά ; 

ΤΠογοίοσα ἱπίαϊζυδϊε- πα ἕο {15 

γε οἸϊηρ---ἰἢ]5 δαγὶ᾽ 5 ῬΡΟΟΥ 5 5} 1Π6- σ]θδγη: 
Ναυρ!ῦ Κπονῦ νγα οὗ {πε 116 ἔο σοπη6, 
ΤΠΕΓα ΒΡε ΔΚ ΠῸ νοΐοαβ ἔτοπ ἔῃ του : 

νΥε αὐ οα 8 06᾿ 5 βΒῆδα ον βίγεδτῃ, 

ΡΗΑΕΡΗΑ 
ὕρ ῆ γε τὴν Ὀοάγ, πιῖπα Πεδά πργαΐβα. 

Ετεπάβ, ἕαϊπῦ θ6 τὴν ᾿᾿π}05, ἀπ ἀηκηϊδ θὲ ἐπμεῖτ 
ἈὈδηάᾶϑ. 

190 

ΗοΪά, τηδί 6 ῃ8, ΠΥ ΓΟ Πα δα Δ Τη5 8Π6 πηΐηα Πδηᾶ5. 200 
ΑἸ, {Π6 οοἱἔ οῃ τηΐπα Πεδα 411] ἤδανν νγεῖρῃβ : 
Τάκα [Ὁ ἔπε ποα {111} ταΐη 6 ἢ δὶγ Ο᾽ Ε΄ ΤΩΥ̓ ΞΒῃΟΌ]ΕΥ5 βίταγϑβ 

ΝΌΒΒΕ 
ἼἴλκΚε μεαγὲ, τὴν οἢ 1], ΠΟΥ ἴῃ βυοἢ ν11ἃ τνῖβα 

Το55 ἔποὰ ἔν Ὀοᾶγ 50 ἔενεσεαϊνυ. 
ΤΑρῃζεν ἴο θεΑΥ 5}8}1] ἔΠγ βἰοκπαββ ΡῈ, 

Η τῃϊπε Πρ ἢ-θοΥπ οουγασα ἴῃ σδίτη βγεσ. ἢ Υἱβα : 
Εογ {πε ἀοουὰ οὗ βούσουγ Οἡ 81] τἤβῃ 1168. 

17 
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ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΣ 

ΦΑΙΔΡΑ 
αἰαΐ. 
πῶς ἂν δροσερᾶς ἀπὸ “κρηνῖδος 
καθαρῶν ὑδάτων πῶμ' ἀρυσαίμαν, 
ὑπό τ᾽ αἰγείροις ἔν τε κομήτῃ 
λειμῶνι κλιθεῖσ᾽ ἀναπαυσαίμαν. 

ΤΡΟΦΟΣ 
με -“ ᾿ “- 

ὦ παῖ, τί θροεῖς ; ̓ 
οὐ μὴ παρ᾽ ὄχλῳ τάδε γήρυσει 
μανίας ἔποχον ῥίπτουσα λόγον ; 

ΦΑΙΔΡΑ 

πέμπετέ μ᾽ εἰς ὄρος" εἶμι πρὸς ὕλαν 
καὶ παρὰ πεύκας, ἵνα θηροφόνοι 
στείβουσι κύνες 
βαλιαῖς ἐλάφοις ἐγχριμπτόμεναι" 
πρὸς θεῶν, ἔραμαι κυσὶ θωΐξαι 

και παρὰ χαίταν ξανθὰν ῥῖψαι 
Θεσσαλὸν ὅρπακ᾽, ἐπίλογχον ἔχουσ᾽ 
ἐν χειρὶ βέλος. 

ΤΡΟΦΟΣ 
τί πότ᾽, ὦ τέκνον, τάδε κηραΐίνεις ; 
τί κυνηγεσίων καὶ σοὶ μελέτη ; ; 
τί δὲ κρηναίων νασμῶν ἔρασαι; 
πάρα γὰρ δροσερὰ πύργοις συνεχὴς 
κλιτύς, ὅθεν σοι πῶμα γένοιτ᾽ ἄν. 

ΦΑΙΔΡΑ 
δέσποιν᾽ ἁλίας ΓἌρτεμι Λίμνας 
καὶ γυμνασίων τῶν ̓ ἱπποκρότων, 
εἴθε γενοίμαν ἐν σοῖς δαπέδοις, 
πώλους ᾿Βνέτας δαμαλιζομένα. 



ΗΙΡΡΟΙΠΥΤΌΒ 

ΡΗΑΕΠΠΑ 

ΟἿ "αυΐ ἴο αυδῇϊ, ἢ δ" α {Ππ|6 βρύδγ-ν οὶ} ἀν! ἜΘ Ὲἢ 
Ο᾽ ἐγ ἰαϊπί]655 Γουπ αϊη5, ὑΠ6 ἀθδαὺ οοοὶ βίγοασα ἢ 210 

ΟΙι ἴἰο ᾿ἴε ἱπ ἔπε πιεδα ψ ῃογα {Ππ βού υνυἱπα ΠΠ εῖῃ 
[5 ἔγεββεβ--- πθαῦῃ ΡΟρ᾿ΔΥ5 ἴο ᾿ἰ6 ἀπα ἄγεδιῃ ! 

ΝΌΗΒΕ 

ΜῦΥ ΟΠ] 4, τὴν οἸ114, νυν δῦ 15. 115 τοὺ Παβὲ οὐἱεὰ 
ΑἮ, βρεαὰῖ ποὺ ἔπ5, νν τ ἃ ἐπγοπρ αὖ ἴῃ 5146, 
ἃ νον 5 ἐπαῦ ὁπ ννἱηρβ οὗ τη η685 τάς ! 

ΡΗΛΕΠΗΑ 

[με της πεποα ἴο {ΠπῸ πηοιηΐαΐη αἴατ--- 1 νν}}} Πα τη 6 
Τὸ {πὸ ἔογεβὺ, πῈ ρίπεβ ψῇεγα {ΠπΠῸ6 βἴασ- που 5 

ΓΟἸ]ονν 
Ηδτάὰ αἴξεσ {πηῸ ἤεεῖ ἀδρρ]εα Πἰπάβ 85 πεν ἢν της! 

ΟΙν, 1Ἰοηρ ἴο ΟΠ δου ἔθ πὰ ἢ Πυπίαυ᾽ 5 ΠΟ]]Ο,--- 
ΑἩ 6οά, νεῖ [1 ἔποσα !-- 

Απά ἴο σγὰβρ ἔπε Τ ἢ ββα! δη βῃ δ βἰθα]- ] δαπηΐπην, 990 
ος Απαΐο βν]ηρ ἰὉ οα Πρ ὈΚ ΤΥ Πδὶν οὐ βυγθδυη μην ---- 

Μύυ ρο]άδη Παὶσν! 

ΝΌΒΒΕ 

νΥμαὺ νουϊαϑὲ που, τὴν ἀδυ]]ηρ, οὗ ΒΌΟὮ Κα ἐΠίηρϑὺ 
ὙΠ] παυρῃΐ 5ᾶνε πα Πυπῦ ἀπ {Π6 Πουμπαβ οοπίεηῦ} 

Απάὰ νην ατὸ ὑποιι γεαγηίηρ ἴῸΓ ἔοι ϊα  ἢ-Βρυῖη 8 ἢ 
Ι,.ο, πὶρὴ ἴο ἔμ γ ἴοννεῖβ 15 ἃ βο[-8]ορεά ὑεὴηΐ 
ὙΠ βυγεδιηβ ἔου ἐγ αὐ πκίηρ ἀαν-θεβρυεπῦ. 

ΡΗΛΕΡΒΑ 

[μἀγ οὗ ἴπηπε, πε "γρ' Ἰοοκίηρ 5εδυναγ, 
ΟΥ̓ πε πυπάετγ οὗ Πμοοῖβ οὴ ἐῃΠ6 να 6 γάσθ- ΟΌΓ565, 

ΟΙν ἔον {με ρ]αΐπβ ῃεσα ἐπῃς αἰΐαγϑ ἔο ἐπμεενναγα 930 
ΕἸΔπια, ἔμπεσε ἴο ὑὈῈ ουγθίηρ ἐπε Ηεπεῖδῃ Ποῖβαβ ! 

179 



240 

260 

200 

1τ8ὃο 

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΣ 

ΤΡΟΦΟΣ 

τί τόδ᾽ αὖ παράφρων ἔρριψας ἔπος ; 
νῦν δὴ μὲν ὄρος βᾶσ᾽ ἐπὶ θήρας 
πόθον ἐστέλλου, νῦν δ᾽ αὖ ψαμάθοις 
ἐπ᾽ ἀκυμάντοις πώλων ἔρασαι. 
τάδε μαντείας ἄξια πολλῆς, 
ὅστις σε θεῶν ἀνασειράζει 
καὶ παρακόπτει φρένας, ὦ παῖ. 

ΦΑΙΔΡΑ 
δύστανος ἐγώ, τί ποτ᾽ εἰργασάμαν ; ; 
ποῖ παρεπλάγχθην γνώμας ἀγαθᾶς ; 
ἐμάνην, ἔπεσον δαίμονος ἄτᾳ. 
φεῦ φεῦ, τλάμων. 

μαῖα, πάλιν βου κρύψον κεφαλάν' 
αἰδούμεθα γὰρ τὰ λελεγμένα μοι. 
κρύπτε' κατ᾽ ὄσσων δάκρυ μοι βαίνει, 
καὶ ἐπ᾽ αἰσχύναν ὄμμα τέτραπται. 

δὰ Ν » “ , 2 “ 

τὸ γὰρ ὀρθοῦσθαι γνώμαν ὀδυνᾷ, 
Ν Χ “2 , }] Ἂν “ἢΕ 

τὸ δὲ μαινόμενον κακόν: ἀλλὰ κρατεῖ 
μὴ γιγνώσκοντ᾽ ἀπολέσθαι. 

ΤΡΟΦΟΣ 
, ᾽ν 5.3 Ν 4 Ἁ ΄ 

κρύπτω" τὸ δ᾽ ἐμὸν πότε δὴ θάνατος 
σῶμα καλύψει; 
πολλὰ διδάσκει μ᾽ ὁ πολὺς βίοτος" 
χρῆν γὰρ μετρίας εἰς ἀλλήλους 
φιλίας θνητοὺς ἀνακίρνασθαι, 
καὶ μὴ πρὸς ἄκρον μυελὸν ψυχῆς, 
εὔλυτα δ᾽ εἶναι στέργηθρα φρενῶν 
ἀπό τ᾽ ὦσασθαι καὶ ξυντεῖναι. 

Ἃ, 2, ἐς Χ “ 7] » ἐκ 

τὸ δ᾽ ὑπὲρ δισσῶν μίαν ὠδίνειν 
ψυχὴν χαλεπὸν βάρος, ὡς κἀγὼ 
τῆσδ᾽ ὑπεραλγῶ. 



ΗΙΡΡΟΙΥΤΌΒ 

ΝΌΗΒΕ : 
Ὑγηδῦ βρεεβςὴ ἱπ ἔῃ ἔγεησυ ουἱῆϊ᾽ηρεϑῦ ὑπο ἢ 

ΤῊ6 τπουηΐαϊη-νναγὰ ραῖῃ ὑπθη ἔαϊηπ Παάβὺ ποὺ 
ἴδ Κθη 

Οη ἰπε ἔγδοῖκ οὗ ὑπὸ "»εαβίβ : δπᾶ ἴποιι γεαγπαβδὶ Πονν 
Εογ {Π6Ὸ βἴβεάβ οὴ πε 568-58Π65 νγᾶνδ- ουβακαη ! 

ΟΥ̓ ἃ βυγεῖυ {πεῸ Ἰογε οἵ ἃ 5660 νὰ ἰδοῖκ 
Τὸ {61} ννῆδαὺ οὐ, οΠ114, γεϊποίῃ ἔμδα Ἀδοῖὶς, 
Απαὰ βοουγρείῃ ὑῃγ βρίγ ἔγο πη ΓΘΆ5Ο ἢ 5 ἴσο κ, 

ΡΗΑΕΡΠΑ 
Ο ΒΑρ]688 1---πμιδῦ 15 {Π1|5 1 Πᾶνε ἄοπεῖ 

ὙΥΒΙΠΘυνναγα ἤᾶνα 1 νη ογεα {ἸΌΓΩ νυν ἰβάουη 5 νὰν ἢ 240 
1 ννὰβ τηδά, Ὀγ ἃ (ἀοά᾽ 5 ουγβε ονευ χουν. 

ΟἹ 111-5αγγοα--- ν 6]1-ἀ- ἂν ! 
δῦ Νυγβθ, νοὶ] οὐ τηΐηα Ποδα ΟΠ66 ΤΠΟΓῈ6 ; 

ΕῸΓῚ ὈΙ 5ἢ ἔῸΓ ὑΠ6 ννογαβ ἔτοπ τὴν 1105 ἐπα ΘΔΓη6. 
ΨΕῚ] τὴ : {πΠ6 θαῦβ ᾿ΠΌση τη 6 αγῈ5 ον ΡΟῺΓ, 

ΑΠπα τηΐπα ογε} 145 βἰπκ ἔῸΥ 5ῃδηη6. 
ΕῸΥ Δησι ὶθἢ ννᾶ Κ 85 ἤθη γε- ἀδυνῃμθῖῃ {πε τηϊπα : 
ΤΠΟΟΡῊ ἃ οὐγβε θὲ πηϑάπηεβ5, Πθυείη 15 ἰ Κιηά, 
ΤΗδὺ ἴΠπ6 5Ξοὺ] ἐπδὺ 1 τα ϊη5 1 βυστ Κεῖῃ ὈΠπάα. 

ΝΌΝΒΕ 
Ι νεῖ] ἔπεα :---δὴ ὑπαὺῦ ἀδαΐῃ νγνου]α νεῖ] 250 

Με ἴοο !--Ἱ ἢ τη ηΥ ἃ [6550η 5ἴεγῃ 
Τῆς γεϑαῦβ ἢᾶνε Ὀτουρῇῃξ, {Π15 ἴοο [ ἸΕΔΓΙῊ---- 

Βε ᾿ἰηΚ5 οἵ τηοσΐδὶ ἔτ απ 5}1ρΡ ἔγα!] ! 

[εἴ Πεαγὶ-βἰσίπρβ πε ΕΥ οσείμεῦ οἸΐηρ, 
ΝοΥ θ6 πα! 5βο  αθ]ν ὑνὶπεα 
ΤῊΕ οΠογάβ οὗ ἰΙονε, θα ΠΡ Ε]νΥ Ἰοϊπεά 

Εογ Καηϊτἰπρ᾽ οΪο56 Οὐ βενεσίην. 

Αἢ ψγεαῦυ θυτγάεμ, ΏΕΥα πα βοὰὶ 
ΤΥανδ1}5 ΟΣ ὑνγαίη, 85 ταΐηα ἔου {πες ! 2600 
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ἹΠΠΟΛΥΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΉΦΟΡΟΣ 

βιότου δ᾽ ἀτρεκεῖς ἐπιτηδεύσεις 
φασὶ σφάλλειν πλέον ἢ τέρπειν, 
τῇ Θ᾽ ὑγιείᾳ μᾶλλον πολεμεῖν. 
οὕτω τὸ λίαν ἧσσον ἐπαινῶ 
τοῦ μηδὲν ἄγαν" 
καὶ ξυμφήσουσι σοφοί μοι. 

ΧΟΡΟΣ 

γύναι γεραιά, βασιλίδος πιστὴ τροφὲ 
Φαίδρας, ὁρῶ μὲν τάσδε δυστήνους τύχας, 
ἄσημα δ᾽ ἡμῖν ἥτις ἐστὶν ἡ νόσος" 
σοῦ δ᾽ ἂν πυθέσθαι καὶ κλύειν βουλοίμεθ᾽ ἄν. 

ΤΡΟΦΟΣ 
7 ] 

οὐκ οἶδ᾽ ἐλέγχουσ᾽" οὐ γὰρ ἐννέπειν θέλει. 
ΧΟΡΟΣ 

2.9 Ὁ 2 Ἁ “ , μὴ οὐδ᾽ ἥτις ἀρχὴ τῶνδε πημάτων ἔφυ ; 
ΤΡΟΦΟΣ 

3 }] Ν Ὁ“ ΄ Ἂ Ὁ) , 

εἰς ταὐτὸν ἥκεις" πάντα γὰρ συγᾷ τάδε. 
ΧΟΡΟΣ 

[τ ᾽ -» ν ῇ ΄ ὡς ἀσθενεῖ τε καὶ κατέξανται δέμας. 
ΤΡΟΦΟΣ 

“ ᾿] ΕΣ Ϊ Φ, 39 ΝΜ [ ’ 

πῶς δ᾽ οὔ, τριταίαν οὖσ᾽ ἄσιτος ἡμέραν ; 
ΧΟΡΟΣ 

ε ϑΨ Ὰ -» ῇ, 

πότερον ὑπ᾽ ἄτης ἢ θανεῖν πειρωμένη ; 
ΤΡΟΦΟΣ 

΄-“- - ᾿] 2 

θανεῖν: ἀσιτεῖ δ᾽ εἰς ἀπόστασιν βίου. 

ΧΟΡΟΣ 
2 ᾽ “ [ 

θαυμαστὸν εἶπας, εἰ τάδ᾽ ἐξαρκεῖ πόσει. 
ΤΡΟΦΟΣ 

, Ἂ Ὁ χ » -“ 

κρύπτει γὰρ ἥδε πῆμα κοὔ φησιν νοσεῖν. 
ΧΟΡΟΣ 

«ς 3 " » ᾿. ͵ὔ 

ὁ δ᾽ εἰς πρόσωπον οὐ τεκμαίρεται βλέπων ; 



ΗΙΡΡΟΙΥΤῸΒ 

Βαυΐπ, ποῖ }155, 5ϑ8Υ ὕπδυ, 5Π4}} 6 
Οαγθ᾽ 5 Π{{6- βου θίηρ ποαγῦ-οοπέγοὶ. 

Υεα, ὑπαῦ νγῪ 5 Κη 658, τηδΠ655, 1168. 
ΤΠογοίογα “ Π6 ονθυτηι ἢ ̓̓ 5}4}} "6 
[,655 ὑῃδη ““πῸ παιυρῃῦν-το0- πη 6 }} ̓̓ ΤΟΥ ΠΊ6 : 

50 58Υ 1: 50 5}8}}] βὰν {Π6 νγνῖ56. 
σΗΟΗῦΒ 

Τῆοα σταγ- αἰγεα ἄδτηθ, αυθθη ΡΠ δον δ᾽ 5 Ιογα] πγ86, 
Ι͂η βοοῦβι 1 τᾶς ΠοΥ ἰαπηθηΐα]α ΡΠ] ρ ῦ, 
Υεῦ ννῃαῦ ΠΕῚ τηδϊδάν, ἴο τ15 ἰ5 ἀἀγκ. 
Βαϊη ννουϊα ννα ᾳααϑίϊοη ὑπεα δπα ἢεδὺ ἐπετεοξ, 210 

ΝΌΒΒΕ 
[Κπον ποῦ, ὑΠπουρἢ [1 δϑὶς : 5η6 ψν"}}] ποὶ {ε]]. 

ΟΗΟμῦβ 
ΝΟΥ ψῃαὺ ννὰβ πε θερὶπηΐηρ οὗ ἔμεβε νγοδθϑβ } 

ΝΌΗΒΕ 
ΤῊς βᾶπηα ἴῃγ ροδὶ : παιρσῃῦ βαγείῃ 5Π6 οἔ 4]]. 

σΗοπῦϑ 
Ηον βίγεηρίῃ]εββ δηα μον νγαβιεα 5 Ποὺ ἔγατηβ 1 

ΝΌΒΒΕ 
Νὸο τηᾶῖνεὶ, θεΐπρ ἔγες ἀαγϑ ἔοοα] 655 ΠΟΥ. 

ΓσΗΟΗΌΒ 

Μδάμεβϑ ἰ5 ὑῃϊς, ΟΥ βϑὺ γεβοῖνα ἴο αἷς ὃ 

ΝΌΒ5Ε 
ἼῸ ἀἷε : 586 ξαβίδει. ἴο τδϊκεα επᾶ οὗ [ἰ{6, 

σΗοΗῦβ 
δίγαηρσῃ 15 τῇ γ ἴδ16, 1 ἐῃ15 σοπξεπὶ ΠεῚ Ἰογά, 

ΝΌΒΒΕ 
Νάγυ, θυΐ 5η6 Πά46β μεσ ρδίῃ, ΠΟΥΓ οὐγὴβ 5Π6 8115. 

σΗοΕῦΒ 
5Που]α Πα ποὺ ριιε85 ἔ-ττομα σίαποα Προ ΠΕΡ ἕδθοαῦ 980 

1823 



ἹΠΠΟΛΥΤΟῸΣ ΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΣ 

ΤΡΟΦΟΣ 
ΝΥΝ Ἃ Ν - ΄ ἔκδημος ὧν γὰρ τῆσδε τυγχάνει χθονός. 

ΧΟΡΟΣ 
Ἁ 7 Ρ] ᾽ ψ' » ΄ σὺ δ᾽ οὐκ ἀνάγκην προσφέρεις, πειρωμένη 

νόσον πυθέσθαι τῆσδε καὶ πλάνον φρενῶν ; 

ΤΡΟΦΟΣ 
}] ω » - ϑῆρον » ΄ς 

εἰς πᾶν ἀφῖγμαι κοὐδὲν εἴργασμαι πλέον' 
οὐ μὴν ἀνήσω γ᾽ οὐδὲ νῦν προθυμίας, 
ὡς ἂν παροῦσα καὶ σύ μοι ξυμμαρτυρῇς 
οἵα πέφυκα δυστυχοῦσι δεσπόταις. 
3. 98 4. , “Ὁ “ , Ἂν , 

ἄγ᾽, ὦ φίλη παῖ, τῶν πάροιθε μὲν λόγων 
Μ, ᾽ ᾽ ἴω 

λαθώμεθ᾽ ἄμφω, καὶ σύ θ᾽ ἡδίων γενοῦ 
δὴ 3 ᾿Ὶ .᾿ ἃ ,ὔ «. , 

290 στυγνὴν ὀφρὺν λύσασα καὶ γνώμης ὁδόν, 
ἐγώ θ᾽ ὅπη σοι μὴ καλῶς τόθ᾽ εἱπόμην 
μεθεῖσ᾽ ἐπ᾽ ἄλλον εἶμι βελτίω λόγον. 
κεὶ μὲν νοσεῖς τι τῶν ἀπορρήτων κακῶν, 
γυναῖκες αἵδε συγκαθιστάναι νόσον" 

2 ἊΝ “ Ν Ν ΨΥ 

εἰ ὃ ἔκφορός σοι συμφορὰ πρὸς ἄρσενας, 
λέγ Ξ ὡς ἰατροῖς πρᾶγμα μηνυθῇ τόδε. 
εἶεν" τί σιγᾷς ; οὐκ ἐχρῆν σιγᾶν, τέκνον, 
ἀλλ᾽ ἢ μ᾽ ἐλέγχειν, εἴ τι μὴ καλῶς λέγω, 
ἢ τοῖσιν εὖ λεχθεῖσι συγχωρεῖν λόγοις. 

800 φθέγξαι τι, δεῦρ᾽ ἄθρησον" ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ. 
γυναῖκες, ἄλλως τούσδε μοχθοῦμεν πόνους, 
ἴσον δ᾽ ἄπεσμεν τῷ πρίν: οὔτε γὰρ τότε 
λόγοις ἐτέγγεθ᾽ ἥδε νῦν τ᾽ οὐ πείθεται. 
» »ν»ν 7 Χ 70 ᾽ , ἀλλ᾽ ἴσθι μέντοι---πρὸς τάδ᾽ αὐθαδεστέρα 
γίγνου θαλάσσης --εἰ θανεῖ, προδοῦσα σοὺς 
παῖδας πατρῴων μὴ μεθέξοντας δόμων, 
μὰ τὴν ἄνασσαν ἱππίαν ᾿Αμαζόνα, 
ἣ σοῖς τέκνοισι δεσπότην ἐγείνατο 

Ϊ ““, » τὴ 3 ͵7ὔ »“΄Σ 

νόθον φρονοῦντα γνήσι᾽, οἶσθά νιν καλῶς, 
“ἽἽππόλυτον, --- 
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ΗΙΡΡΟΙΥΤΟῸΘΒ 

ΝΌΗΒΕ 
ΝΑΥ, αρβεηΐ ἰ5 6 ἔγοτη ὑΠ|5 ἰαπά οὗ ἰαἴδ. 

σΗΟΕῦΒ 
Βαυΐ ἐπου---ἀοκὺ ποῖ σοπϑίγαϊη ΠΟΥ, βυγίνα ἴο δάση 
Ηδεΐ τηδϊδαν ἀπά ννπάδτίηρ οἵ μδὺ ννἱ ὃ 

ΝΌΗΒΕ 
ΑἸ] Πᾶνε 1 ἐτεά, δπᾶ πδυρῇῃΐ ἔΠ6 τόσα ἀνδι!εα. 
Υεῦ νν 1 1 ποῦ Ἔνθ πον ἃραΐα ΤΥ 268]: 
50 5ἰαπα ὑποὰ Ὀν ἀπα υνἱΐποββ απο Τη6 
Ηονν ἔγὰς δῖ [1 ἴο τηΐηθ δἰπίοϊεα Ἰογαϑ. 

Οοπ16, ἀδυ]ϊηρσ οἢ1]4, Π6 ψογάβ8 βαϊα Ππεγεϊοίογα 
Βογρεῦ νγα θοΐῃ ; τηοσα φυδοϊοιβ-ϑου]θα ΡῈ {ποῖ : 
ΤῊΥ Ἰοννευῖησ Ὀγονν, ὕΠγ νγαγνναγα τηοοά, ρμυΐ ὑν; 
ΑΠπα Ι, ννῃοσείη 1 εὐτεα ἴῃ [Ο]]οννησ {Π66, 
Ἐείταϊη, ἀπ ἀηἴο ννΊ56Υ ΘΟ Π56]5 566 Κ. 
ΠῚ τὴγ ἀΐβεαβα θὲ ὑπαὺ ἴποιι τηανϑῦ ποῦ ΠᾶΠΠ6, 
Ὁ ψουηθῃ ΠΕ’ ἴο Α᾽]ὰν ὑῃγ τηδίδαγν. 
Βυΐ 1 ἴο τηδπ ἔμγ ὑγοι}]6 τᾶν μα ἰο]ά, 
ΞρΡεαῖκ, ὑπαὺ ἴο Ἰεεοῆθβ {Π15 την θὲ ἀδοϊδγυεά. 
Ηδ, 5116 πὸ 3----5!] 6 ησ6, σοἢ1]4, θαβεεῖηβ πες ποῦ. 
Οὖ ἔποὺ 5ῃουϊαάϑὺ οἢἸ46 τὴ 1 1 βρεὰκ ποῖ ψῈε]], 
ΟΥ υπῖο ρ]εδαϊπρβ νν βεὶν αἰΐεγεα γίε]α. 
Οπα ψοχα !---Ἰοοῖκ ὨΙΟΥ͂ ναγα !..... 8}, ΨοΘ ἰβ τηδ! 
Ὑνογηθη, νγα ἴοἱ] ἃπα βρεπά οὔχγ βίγεηστῃ ἔου πδυρΐ, 
᾿Απα 511} ἂγὰ ἔδυ ἃ5 Ἔν εὺ : οἵ γΥ ψοσὰβ 
{0ππγε] 6 α νν5 5η6 π6π, Ποὺ ῃϑδυκεηδίῃ πονν. 

Ηον]γεῖϊδ Ἰσπουν ὑπο -- 6 ἢ 6 Ὑναυν ΕΓ 
ΤΉ δη ἰ5 {πε 568,---ἰῆν ἀθαῖῃ 5}4}} ναὺ θεΐγαν 
ΤῊΥ 5018, γγΠ0 5}4}} ποῦ 5ᾶγα {πεῖν ἘΠ 675. Π.4}]5--- 
Νο, Ὀγ ὑπαῦ οπαυϊοΐ- ααθαπ, Π6 ΑἸηδΖΟΗ, 
Ὗηο Ρᾶγε ἴο ἔπ γ 50Πη5 ἃ ᾿αϑβίατα ονϑυ-ἰοσα,--- 
Νοὺ μαΞβίαγα-ἐ Ππουρπΐεα,---ν 6 }} ἔμοὰ Κπον εϑὺ ἢ]Π|, 
ΗἸρροϊντα5-- 

ΥΟΙ, ΙΥ΄Ψ εἰς ὃς 

290 

800 



ἹΠΠΟΛΥΤΟῸΣ ΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΣ 

ΦΑΙΔΡΑ 
οἴμοι. 

ΤΡΟΦΟΣ 
810 θιγγάνει σέθεν τόδε, 

ΦΑΙΔΡΑ 
} , , “-“ ’ὔ ᾿ ΄“Ἵ 

ἀπώλεσάς με, μαῖα, καί σε πρὸς θεῶν 
τοῦδ᾽ ἀνδρὸς αὖθις λίσσομαι σιγᾶν πέρι. 

ΤΡΟΦῸΣ 
ὁρᾶς ; φρονεῖς μὲν εὖ, φρονοῦσα δ᾽ οὐ θέλεις 
παῖδάς τ᾽ ὀνῆσαι καὶ σὸν ἐκσῶσαι βίον. 

ΦΑΙΔΡΑ 
“ ᾽ Χψ ψΨψ-5" 

φιλῶ τέκν᾽: ἄλλῃ δ᾽ ἐν τύχῃ χειμάζομαι. 

ΤΡΟΦΟΣ 
ς Ν ῇ μ᾿ “ ἰαὺ “ “ 
ἁγνὰς μέν, ὦ παῖ, χεῖρας αἵματος φορεῖς ; 

ΦΑΙΔΡΑ 
“ Ν ς “4 Ἁ 3. ἡ ,ὔ Κ' 

χεῖρες μὲν ἁγναί, φρὴν δ᾽ ἔχει μίασμά τι. 
ΤΡΟΦΟΣ 

-“ » » “- “- 9 “ , 

μῶν ἐξ ἐπακτοῦ πημονῆς ἐχθρῶν τινός ; 
ΦΑΙΔΡΑ 

, 3... Δ , ᾽ ᾽ δ' “ ᾽ ς ΝΜ 

φίλος αὶ ἀπόλλυσ οὐχ ἐκοῦσαν οὐχ ἐκῶων. 

ΤΡΟΦΟΣ 
Ψ, ἜΝ): ξ ᾽ Μ᾽, ,ξ ὔ 

320 Θησεύς τιν ἡμάρτηκεν εἰς σ ἁμαρτίαν; 

ΦΑΙΔΡΑ 
νὶ ΄ᾳ΄ὦ ιν 2.3 “-“ 2 “ ΄-“- 

μὴ δρῶσ᾽ ἔγωγ᾽ ἐκεῖνον ὀφθείην κακῶς. 

ΤΡΟΦΟΣ 
“2᾽7 ἂν κἢ ’ὔ “ὦ 

τί γὰρ τὸ δεινὸν τοῦθ᾽ ὅ σ᾽ ἐξαίρει θανεῖν ; 

ΦΑΙΔΡΑ 
»Ἤ 3... 6 -“ » τ 2 3. τε Ψ 

ἔα μ᾽ ἁμαρτεῖν" οὐ γὰρ εἰς σ᾽ ἁμαρτάνω. 

ΤΡΟΦΟΣ 
“ -“ , ἿΝ , 

οὐ δῆθ᾽ ἑκοῦσά γ᾽, ἐν δὲ σοὶ λελείψομαι. 
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ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΌΒ 

ΡΗΑΕΌΗΑ 
νος 5 τη! 

ΝΌΗΒΕ 
[τ Ξίηροε {Πες6, τῃϊς Ὁ 310 

ΡΗΑΕΌΒΑ 
ΤΠου Παβῦ ὑπ οπα Πη6, ΠΌΓΒΕ : ὈΥ Πεδάνεῃ, ἷ ΡΓΔΥ, 
ϑΡεδκ ἤποιυ ἴῃς πᾶπηα οὗ [Π18 τῆδῃ ΠΕνεΥΠΊΟΓΕ. 

ΝΌΒΒΕ 
[,ο ἐμετα !-- --ἰῆν υνἱῦ 15 βουπα : γεὺ οὗ ἴῃγ νῖῦ 
Του ν1]ῦ ποῦ ΠΕΡ ΠΥ 50Π5 ΠΟΥ βᾶνα ἴῃγ [ϊξὰ} 

ΡΗΑΕΡΠΗΑ 
[Ἰονα ὑπδπι : οὔ Ὶ βίοστηβ οἵ ἔαϊε ἴοβϑ τη. 

ΝΌΒΞΕ 
50ΓὙ6, ΤΠΪπ6 ἀγα Παπαά5, τὴΥ ΟΠ 114, απϑοίαϊπεα ψ τ Ὀ]οοα ὃ 

ΡΗΛΕΡΗΑ 
Ραυγα Ὀ6 τηΐπα Πδηᾶβ : {Π6 βἴδίη 18 ὁΠ. τηΥ 50]. 

ΝΌΒΞΕ 
Νοῖ, ποὺ οὗ Βογύοευγ- 50 6}15 ὈΥ βοπης ἔοε οδβὺν 

ΡΗΑΕΡΒΑ 
Α {πε πά᾽ 5 ὈΪονν ἐΠϊ5, απβουρῇῃς οὗ Ὠΐτη ΟΥ̓ Πη6. 

ΝΌΒΒΕ 
ΗΠ Τμαβεὺβ γουρηϊ ἀσαϊηβὺ {πες ΔΗΥ 5 ὃ 320 

ΡΗΛΕΒΒΑ 
Μδγ 1 ὈῈ ἔουπα 85 οἰθαγ οὗ ψτοησ ἴο Πίπη ! 

ΝΌΒΞΕ 
δῦ {πεπ ἰ5 ὑΠ18 βίγσδησε {πίῃς ὑπαῦ ἀεαϊηνναγά 

ἀτίνεβ πες ὃ 
ΡΗΛΑΕΡΠΑ 

εἴ θεὲ τὴν βἰπ ! Νοῖ δραϊηϑδὺ {Π66 1 βίη. 
ΝΌΒΒΕ 

ΟΥ̓ ΤΥ 0111, πανεγ ἢ Οη ἐῃΐπε μεδα τὴν ἔδί!ατα ! 
[(ἰϊπρε ἰο ῬΡΗΑΈΡΒα 8 λαπάς. 
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ἹΠΠΟΛΥΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΣ 

ΦΑΙΔΡΑ 
[ο , δ ) 4 

τί δρᾷς ; βιάζει χειρὸς ἐξαρτωμένη ; 

ΤΡΟΦΟΣ 
“ ὔ 

καὶ σῶν γε γονάτων, κοὐ μεθήσομαί ποτε. 
ΦΑΙΔΡΑ 

γρ ϑεου τὰς ΄ ᾿ 7» ᾽ ΄ ͵΄ 
κάκ᾽, ὦ τάλαινα, σοὶ τάδ᾽, εἰ πεύσει, κακά. 

ΤΡΟΦΟΣ 
- “ - , 

μεῖζον γὰρ ἢ σοῦ μὴ τυχεῖν τί μοι κακόν ; 
ΦΑΙΔΡΑ 

3 -“ Ν , “ δὼ. ἋΣ ν᾿ Ἁ , 

ὀλεῖ: τὸ μέντοι πρᾶγμ ἐμοὶ τιμὴν φέρει. 
ΤΡΟΦΟΣ 

» ΄ “ 3...Ε Υ » “-“ 

8390 κἄπειτα κρύπτεις χρήσθ᾽ ἱκνουμένης ἐμοῦ ; 

ΦΑΙΔΡΑ 
᾽ ἴω Ν ᾽ “ 5 Ν ,ὔ 

ἐκ τῶν γὰρ αἰσχρῶν ἐσθλὰ μηχανώμεθα. 
ΤΡΟΦΟΣ 

Ε , , Ὁ 

οὔκουν λέγουσα τιμιωτέρα φανεῖ; 
ΦΑΙΔΡΑ 

“ “ .} “Ὁ 

ἄπελθε πρὸς θεῶν δεξιᾶς τ᾽ ἐμῆς μέθες. 

ΤΡΟΦΟΣ 
᾽ ὙΕΨ Ἅ, 3 , “ ᾽ 7] ὰ “" 

οὐ δῆτ᾽, ἐπεί μοι δῶρον οὐ δίδως ὃ χρῆν. 
ΦΑΙΔΡΑ 

7 Ν Ν 2 -“ 

δώσω: σέβας γὰρ χειρὸς αἰδοῦμαι τὸ σόν. 

ΤΡΟΦΟΣ 
ων » ἃ " » Ν 6 “ “ 

σιγῷμ᾽ ἂν ἤδη" σὸς γὰρ οὑντεῦθεν λόγος. 

ΦΑΙΔΡΑ 
ΠΝ “ κ “ 2 ,, » 
ὦ τλῆμον, οἷον, μῆτερ, ἠράσθης ἔρον, 

ΤΡΟΦΟΣ 
ἃ », Ἕ ῇ ᾺἋ ,ὔ δ Ψ 

ὃν ἔσχε ταύρου, τέκνον, ἢ τί φὴς τόδε ; 
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ΗΙΡΡΟΙΥΤΌῸΒ 

ΡΗΛΕΡΗΑ 
ψΊοΟΪΈ πος ἴο πη6 !----ἶο πηΐπα Ππαπά οἰϊηρσοϑῦ ποι ἢ 

ΝΌΗΒΕ 
Υεα, ἀπά ἴῃν Κηδ65---ΠΟΥ Ἔν οΥ 11} Ἰεὺ σο! 

ΡΗΛΕΌΠΝΑ 
ΤῊΥ ἄοοπι, ἈΠΠΆΡΡΥ, 5που] 58 ἔμο ΠΘΘΥ ἰπ ΠηΐΠ6. 

ΝΌΝΞΕ 
γΠηδῦ ἄδυκεν ἄοοτῃ [ῸΓ της ἔπη ἰοβίπρ ἔπεα ὃ 

ΡΗΛΕΏΒΑ 
Ὠεαὺῃ Ἐ Αἢ, Ραῦ τηΐπθ οὐ ἀεαΐῃ 5}4]}] "0 τηΐπθ 

Βοπουχ ! 
ΝΌΒΒΕ 

5111 ἀοκὲ ἕπου πίάε ἰδ, μη 1 ργὰν ἢν σοοῦ ἢ 390 
ΡΗΛΕΠΠΑ 

Υξεα, ἴου 1 οι οη ουαΐ οὗ εν] σοοά. 
ΝΌΒΒΕ 

ΗΠ ἤδη ποι 61] πη6, του α 584]}} ΡῈ ἐῃΐπε Ποποιγ. 

ΡΗΛΕΡΒΑ 
ΕοΥ Οοα᾽ 5 Ξ8 Κα εποα ἀὐνᾶὺ : [εὖ σῸ τηΐηα Παπά. 

ΝΌΒΒΕ 
Νο "--- ἢ16 ἴποι σταπίεβϑε ποὺ ἐπε θΟΟΠ τὴν ἀπ6. 

ΡΗΑΕΌΒΑ 
ΙΨ}}]], ἴῃ τανετέποα οὗ ἔῃν βυρρ]απὺ Παπά. 

᾿ ΝΌΗΞΕ 
Ι 8ῃηὶ ἀστη : με ποϑίουθῃ ἐῃν ράᾶτὶ ἰὉ 15 ἴο βρεδῖ. 

ΡΗΑΕΡΕΑ 
Ο ΠΔρ]655 τηοΐῃογ}!--ὐνηδῦ βἔγαησα ἰονα νγὰβ ἐπίπε ! 

ΝΌΒΞΕ 
Ιονα ἴογ πεῈὸὶ Ὀ0]1, τὴν Ἂμ] ἢ---οῦ ψῆδὺ ψου]άκι 

ΠΔΤῚΘ ἢ 

1 Ῥαβίρῃδῶ, οὗ γγοβα μπαύμγαὶ ραββίοη ὑμῃ8 Μίμοξοιν νὴα8 
ΓΗ. 
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ΙΠΠΟΛΥΤΟῸΣ ΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΣ 

ΦΑΙΔΡΑ 
΄, :] .ε ’ ΄, 

σύ τ᾽, ὦ τάλαιν᾽ ὅμαιμε, Διονύσου δάμαρ, 

ΤΡΟΦΟΣ 
“ ’ Ψ “Ὁ 

840 τέκνον, τί πάσχεις ; συγγονους κακορροθεῖς ; 

ΦΑΙΔΡΑ 
ψ ἴΦ Ν ’ ς ᾽ 

τρίτη τ᾽ ἐγὼ δύστηνος ὡς ἀπόλλυμαι. 
ΤΡΟΦΟΣ 

»Μ » “-“ ͵ , 

ἔκ τοι πέπληγμαι: ποῖ προβήσεται λόγος ; 
ΦΑΙΔΡΑ 

2 - [2 “- ᾽ Χ ΄“ 

ἐκεῖθεν ἡμεῖς οὐ νεωστὶ δυστυχεῖς. 
ΤΡΟΦΟΣ 

“ ) ἃ ,, , 

οὐδέν τι μᾶλλον οἶδ᾽ ἃ βούλομαι κλύειν. 
ΦΑΙΔΡΑ 

φεῦ: 
πῶς ἂν σύ μοι λέξειας ἁμὲ χρὴ λέγειν ; 

ΤΡΟΦΟΣ 
᾽ 4 2 Ν Ρ] “," “ ΄-“3Ψ 

οὐ μάντις εἰμὶ τἀφανῆ γνῶναι σαφῶς. 
ΦΑΙΔΡΑ 

’ὔ “ 2) ἃ Ἀ Ρ] , δον ἣν 

τί τοῦθ᾽, ὃ δὴ λέγουσιν ἀνθρώπους, ἐρᾶν ; 
ΤΡΟΦΟΣ 

ο φ »“ Ψ Ἂς ΡῚ “ 5. 

ἥδιστον, ὦ παῖ, ταὐτὸν ἀλγεινόν θ᾽ ἅμα. 
ΦΑΙΔΡΑ : 

ς »“-“"- “Ψ..5 ἃ Ἑ ͵ 

ἡμεῖς ἄρ᾽ ἦμεν θατέρῳ κεχρημένοι. 
ΤΡΟΦΟΣ 

͵7] ΄ὰῪ ’ ,ὕ 

350 τί φής ; ἐρᾷς, ὦ τέκνον, ἀνθρώπων τίνος ; 
ΦΑΙΔΡΑ 

δέ ΐᾶα΄νἤ͵ 5 ς Ξ ᾽ , 
ὅστις πόθ᾽ οὗτός ἐσθ᾽, ὁ τῆς ᾿Αμαζόνος --- 

ΤΡΟΦΟΣ 
΄ “ 

Ἱππόλυτον αὐδᾷς ; 
ΦΑΙΔΡΑ 
““ ΄Ὸ»ἤ ᾽ » »-"ἢ»ὄ Ὥ 

σοῦ τάδ᾽, οὐκ ἐμοῦ κλύεις. 
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ΗΙΡΡΟΙΥΤΌΒ 

ΡΗΑΕΠΠΑ 
Απα που, 546 5ἰϑίθεσ, ΠΙοη υβϑαβ᾽ γε}, 

ΝΌΗΒΕ 
γηδΐ «᾽]5 ὑπεϑ, Ἵμῃ]α ὃ---ααοβὲ που τανὶ]ς ἔῃγ Κίπ ἢ 340 

ΡΗΛΕΡΠΗΑ 
Απά 1 {πῸ {πίγά-- -ἢονν τὴ 1 τηϊβειυ-τ- υεοκαά ! 

ΝΌΒΒΕ 
Ι δτὴ ᾽ν] Δεγβα 4]]--υ Πῃηογευπΐο [επα ΠΥ πγογάβ ὃ 

ΡΗΛΕΡΗΑ 
Τὸ {πε στόοκ ὑπαῦ ψυεοκβ τι 411, γεᾶ, ἔγοτη οὗ οἱἹά. 

ΝΌΗΒΕ 
ΝοΠδ ἴΠ6 τόσα Κπον 1 ἐπα 1 αὶ ννου]α Κπονν. 

ΡΗΛΕΌΝΑ 
ΑἩ, σου]αβὺ ποὺ 580 [ῸΓ τὴη6 νγηδὺ 1 τηιϑὺ βαγ! 

ΝΌΚΒΕ 
ΝΟ 5660 81 [ ἴο ἱπίεγυργεῖ μία ἄβη {μη ρβ. 

ΡΗΑΕΡΒΑ 
ὙΥΠῃαῖῦ τβϑδῃ πεν ἤθη ἐπ εΥ βρεὰκ οἵ {ῃϊ5--ἰο ἴον ἢ 

ΝΌΒΒΕ 
ΤΠε βυνεοϊεβῦ ὑίηρ, τὴν οἢ1]4-- -[ῃς Ὀἰςζἐεγαβϑὺ ἴοο. 

ΡΗΑΕΡΒΑ 
ΕῸΥ πη6, {πε βεοοπα οἠἱν Πᾶνε ἴ ρῥτονεά. 

ΝΌΗ5Ε , 
γηαὺ βαγν᾽ βὺ ὕπου ἢ--οἢ]α, ἕπου Ἰονεϑῦ---οἢ, ψῆηδὲ 

ΤΊΔῊ ἢ 360 
ΡΗΛΕΡΗΑ 

παῦε εὺ ἢἰβ πᾶιηθ--  ἐἶβ Πε--ἰἢς Απγᾶζοη᾽ 5- 
' ΝΌΒΞΕ 
Ηἰἱρροϊγίυβ. 

ΡΗΑΕΡΗΑ 

ΟἼΣΠοα β5γ εβὲ ἴδ, ποῦ 1. 
1 Αγδάπθ, γνῃο, ἔου Τθβθαβ᾽ Ξακθ, νγὰβ ὑγαϊγεββ ὕο Π6Υ ἔδέῃογ, 

ΙΟΙ 



ἹΠΠΟΛΥΤΟῸΣ ΣΤΕΦΑΝΉΦΟΡΟΣ 

ΤΡΟΦΟΣ 
» , , Ζ “ ΡΣ ΄, 

οἰμοι, τι λέξεις, τέκνον ; ὡςμ αἀπτωλεσας. 

γυναῖκες, οὐκ ἀνασχέτ', οὐκ ἀνέξομαι 
ζῶσ᾽ ̓ ἐχθρὸν ἦμαρ, ἐχθρὸν εἰσορῶ φάος. 
ῥίψω, μεθήσω σῶμ᾽, ἀπαλλαχθήσομαι 
βίου θανοῦσα" χαίρετ᾽. οὐκέτ᾽ εἴμ᾽ ἐγώ. 
οἱ σώφρονες γὰρ οὐχ ἑκόντες, ἀλλ᾽ ὅμως 
κακῶν ἐρῶσι. Κύπρις οὐκ ἄρ᾽ ἣν θεός, 

8600 ἀλλ᾽ εἴ τι μεῖζον ἄλλο γίγνεται θεοῦ, 
ἣ τήνδε κἀμὲ καὶ δόμους ἀπώλεσεν. 

ΧΟΡΟΣ 
ἡ ἊΝ ΕΥ̓ 
ἄἅιες ὦ, ἔκλυες ὦ 

ἀνήκουστα τᾶς 
, ΄ ἰς , τυράννου. πάθεα μέλεα θρεομένας. 

ὀλοίμαν ἔγωγε, πρὶν σᾶν, φίλα, 
κατανύσαι φρενῶν. ἰώ μοι, φεῦ φεῦ. 
ὦ τάλαινα τῶνδ᾽ ἀλγέων'" 
ὦ πόνοι τρέφοντες βροτούς. 
ν΄ » Ἧ » ’ὔ Ἢ 

ὄλωλας, ἐξέφηνας εἰς φάος κακά. 
τίς σε παναμέριος ὅδε χρόνος μένει; 

870 τελευτάσεταί τι καινὸν δόμοις. 
» ᾿] » ΡΣ ῬΘῸῚ Ν Ὁ ’ Ἄ 

ἄσημα δ᾽ οὐκέτ᾽ ἐστὶν οἵ φθίνει τύχα 
Κύπριδος, ὦ τάλαινα παῖ Κρησία. 

ΦΑΙΔΡΑ 
“-“ ε ΟΣ 

Τροιζήνιαι γυναῖκες, αἱ τόδ᾽ ἔσχατον 
οἰκεῖτε χώρας Πελοπίας προνώπιον, 
ἤδη ποτ᾽ ἄϊπνος νυκτὸς ἐ ἐν μακρῷ χρόνῳ 
θνητῶν ἐφρόντισ᾽ ἧὗ διέφθαρται βιος. 
καί “μοι δοκοῦσιν οὐ κατὰ γνώμης φύσιν 
πράσσειν κάκιον, ἔστι γὰρ τό γ᾽ εὖ φρονεῖν 
πολλοῖσιν, ἀλλὰ τῇδ᾽ ἀθρητέον τόδε' 

8380 τὰ χρήστ᾽ ἐπιστάμεσθα καὶ γυγνώσκομεν. 
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ΝΌΝΒΕ 
νος, ΟΠ] ἢ ὙΠαῦ νὴ] ὑΠποὰ βὰν ἢ ΤΠου Παςὶ ἀδα]ὲ 

π16 ἀθαῖῃ ! 
Εὐϊθπάϑ, ᾿ἐἶἰ5 ραϑὲ θϑαυίηρ. 1 ψ}}} ποῖ σπάαγε 
Τὸ ᾿νε. Ο Βαΐϑξῃ! "16, Ἰοαϊ δα Ἰσηὶ ἴο 566 ! 
Τ11] οαϑῦ ἀννᾶν, γί] ὉΡ, τὰν ἔγασηθ, "8 υἱὰ 
ΟΥ̓ τἴδ Ὀγ ἀδαῖῃ ἢ Εάγανν6}}], 1 δ ΠΟ ΤΠΟΓ6. 
ΤῊΣ νἱγξαουβ ἰονε---ποῦ νη ρ]ν, γεῦ Ιον8 
ΤΙΣ εν]. ὅγε πὸ οα46855 Ουρυβ 15, 
Βαυΐ, 1 1 τηᾶν θ6, βοιπθτῃϊηρ τηοσγα ἔπη Οοά, 300 
ὙΠ Πδῖι τυϊποά Π6Γ, 8Π4 τη6, ἀηα 4}} {15 μοῖιδα. 

σΗΟΗῦΒ 
(ϑέγ. ἐο 609-- 79) 

Ηδκβὶ ἔπου Ποδτια ἢ-- -Π 6 ἀπβρθακαῦ]ς ἰδ]6 Παϑδὲ ποὺ 
Πρδυκεπρᾶ, 

ΤῊΘ νν 41] οὗ τὴν δᾶ γ᾽ 5 δΔηρι 5} - ΠγῸ6 ἢ 
Ο πᾶν [ αἷς, δῇ τὴ ! ετα 1 Κπονν, 

Πδαν ᾿ἰδᾶν, ἃ βρὶ γἰΐῦ 85 ἐπὶπ6 50 ἀδυκεπαά. 
Ο πϊβευυ-θυγάεπαα, Ο ἡ» ῃἸ πη δα ἴῃ νος ! 
Ο ὑγουῦθ]ε5 ἐμαῦ ογδα]α ἔῃ οἢ] γε οὗ μπγεη ! 
ὕπαοπε ---41}}5 Ῥαγεά ἴο ἔπε ἀδυ]ρη τ᾽ 5 Καοη. 

ΑὮ, ννυδδυῖα] βεάβο ἔου ἔπεα σετηδἰηΐηρ ! 
ΠΥ Κ ἸοοΙη5 ο᾽ΕΥ ἔπ 6 Πουβα ΠΟ] {πε βηδάον οἵ ἀοοιῃ. 370 

Ρ]αἰπ πονν ΠΘτα {πε βἴδυ οὗ ἔῃγ ἰονε 15 νναπίηρ, 
Ο ΠΒαρ]655 ἀδιρσηΐευ οὔ σεῖς β ργουα ποις ! 

ΡΗΛΑΕΏΒΑ 
Ττοεζεηΐδη υγοηθη, γε νν ϊοἢ Πεῖα δρὶάα 

- ὕροη {πε αἰπηοβ τηδγοῇ οὗ Ρεϊορϑ᾽ Ἰδ πᾶ, 
ΟἿ 51]6 6 ρ]6855 ἰπ {πΠ6 ννεαυυ- νυ δαυπρ' ηἰρσηξ 
Ηδνε [ἴ πιιβεα μον {πε [1ξπ οὗ τηθη ἰ5 ψγεοκαά. 
"ΤΙ5 ποῦ, τη εβεεπηβ, ἔΠγΟῸ σῇ ἱηθοτ [0}}ν οὗ 5οὰ] 
ΤΉΘΥ ἔδτγα 50 11],-- -ΟαἈἸξογεϊίοη ἀν 6115 δὲ ᾿εδϑὶ 
ὙΠ στπαηγ,---θαξ να ἔπ τηπϑῦ Ἰοοῖς ΒΕΊθοη : 
ΤΗδὺ νῃΐοἢ ἰ5 σοοα νγὲ ᾿θϑῦπ δπα τεοορσηΐβθ, 380 
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οὐκ ἐκπονοῦμεν δ᾽, οἱ μὲν ἀργίας ὕπο, 
οἱ δ᾽ ἡδονὴν προθέντες ἀντὶ τοῦ καλοῦ 
ἄλλην τιν᾽. εἰσὶ δ᾽ ἡδοναὶ πολλαὶ βίου, 
μακραί τε λέσχαι καὶ σχολή, τερπνὸν κακόν, 
αἰδώς τε. δισσαὶ δ᾽ εἰσίν, ἡ μὲν οὐ κακή, 
ἯΙ δ᾽ ἄχθος οἴκων. εἰ δ᾽ ὃ καιρὸς ἣν σαφής, 
οὐκ ἂν δύ᾽ ἤστην ταὔτ᾽ “ἔχοντε γράμματα. 
ταῦτ᾽ οὖν «ἐπειδὴ τυγχάνω φρονοῦσ᾽ ἐγώ, 
οὐκ ἔσθ᾽ ὁποίῳ φαρμάκῳ διαφθερεῖν 

390 ἔμελλον, ὥστε τοὔμπαλιν πεσεῖν φρενῶν. 
λέξω δὲ καὶ σοὶ τῆς ἐμῆς γνώμης ὁδόν" 
ἐπεί μ᾽ ἔ ως “ἔτρωσεν, ἐσκόπουν ὅπως 
κάλλιστ ἐνέγκαιμ᾽ αὐτόν. ἠρξάμην μὲν οὗν 
ἐκ τοῦδε, σιγᾶν τήνδε καὶ κρύπτειν νόσον. 
γλώσσῃ γὰρ οὐδὲν πιστόν, ἣ θυραῖα μὲν 
φρονήματ' ἀνδρῶν νουθετεῖν ἐπίσταται, 
αὐτὴ δ᾽ ὑφ᾽ αὑτῆς πλεῖστα κέκτηται κακά. 
τὸ δεύτερον δὲ τὴν ἄνοιαν εὖ φέρειν 
τῷ σωφρονεῖν νικῶσα προὐνοησάμην. 

400 τρίτον δ᾽, ἐπειδὴ τοισίδ᾽ οὐκ ἐξήνυτον 
Κύπριν κρατῆσαι, κατθανεῖν ἔδοξέ μοι 
κράτιστον, οὐδεὶς ἀντερεῖ, βουλευμάτων. 
ἐμοὶ γὰρ εἴη μήτε λανθάνειν καλὰ 
μήτ᾽ αἰσχρὰ δρώσῃ μάρτυρας πολλοὺς ἔχειν. 
τὸ δ᾽ ἔργον ἤδη τὴν νόσον τε δυσκλεῶ, 
γυνή τε πρὸς τοῖσδ᾽ οὖσ᾽ ἐγίγνωσκον καλῶς, 
μίσημα᾿ πᾶσιν. ὡς ὄλοιτο παγκάκως 
ἥτις πρὸς ἄνδρας ἤρξατ' αἰσχύνειν. λέχη 
πρώτη υραίους. ἐκ δὲ γενναίων δόμων 

410 τόδ᾽ ἦρξε θηλείαισι γίγνεσθαι κακόν. 
ὅταν γὰρ αἰσχρὰ τοῖσιν ἐσθλοῖσιν δοκῇ, 
ἢ κάρτα δόξει τοῖς κακοῖς γ᾽ εἶναι καλά, 
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Υεῖῦ ρῥγδοϊίσο ποῦ ὑπ [6550 η, βουὴ ἔἸΌτη 5] οἵ ἢ, 
Απά βοπια Ρυεΐουσίηρ Ρ᾽θάβαγα ἴῃ ὅπ 6 σἴεδα 
ΟΥ̓ ἀαΐϊγ. Ρ]εαβαγοβ δὴν οὗ ΠΠ{π ἔπαγε "6 ; 
Τοὴρ ροβϑίρ, ἰά! 6556,---] αβαπῦ εαν}]5 {ΠῸν ; 
Απᾶ 56 η56 οἵ 5Πῃατηε---ἰννοΐο]α : πὸ 11} {Π6 οὁΠ6, 
Βυδ οπα ον Ποῖηξδβ ἴο γι. δἥεε τη6 π᾿ 5 οΠοῖσα 

ΟἸΘ ΔΓ, 
ΤΉΘβ6 ὑναΐπη Πδα πϑνεὺ ῬΟΥΠα ἴΠε6 56] ἔβη ες ΠΙΏ65. 

ἘΟΥΑοτηθ οἢ ἔπ 6 πη 45 1 πον τὶς Ρεΐοτε, 
Νο ΡΠ ἴγ6-5Ρ6}} νγὰβ κα ἴο σμάηρσα τηΐης ἢδασγὺ 
Τὸ πλᾶϊκα της [Ἀ}} αὐνᾶν {ποσὰ {15 τὴν [ΑΊ 1. 390 
ΤΠδα ψ}Π]1 [6}} πε ραΐῃ τὴν σθάβοη ἰγοὰ "-- 
ὙΠ η Ἰονε 5 ψοιηα βιηοΐα Πη16, 5 γαῖ σῃΐ 1 οαϑῦ δρουῦΐ 
Ηον μεϑβὲ ἴο θεδᾶγ ἴὉ : νῇῃογεΐοσα 1 θερσδη 
ΤΠεποείουτ ἢ ἴο Πυ 5} ΤΥ τποδῃ, ἴο ν εἰ] τὴν ῬϑηΡ. 
Εὸν ἐπε Ἰοπσὰα ΠΟΠ6 τηδῪ ἐγαιβὺ, γν μΙοἢ Κποννεῖῃ ἡ ν6]}} 
Τὸ ᾿εββοη γερεὶ ὑπουρ]β οὗ οὐ εΥ Τη6η, 
Υεὺ Βαυρουγεῖῃ σουπί]εβ5 εν}]5 οὗ 115 ονη. 
ΤΠδη αἰὰ 1 ἴαϊκα ἐποιυρηῦ ΠπΟΌΪγΥ ἕο ἐπ γα 
Μυ ξοΠ]γ, ὑπυτηρΐηνσ ὈΥ 56] -οοπίτοὶ. 

Ι,ϑὶ]ν, ν᾿ ΠῈΠ ἐνεη 850 1 πδυρῇῆϊ ἀνδι]εα 400 
Τὸ ο᾽ Εὐτηδβίεσ [ονε᾽ 5 Θαεθη, 1 σεβοϊνεα ἴο 6 
Α5 οὗ 811 σοι 5615 θεϑβῦ---ἰεῦ ποηα σαίηβαγυ! 
ον θὲ ἰὖ τηΐπε ἴο Ὧἀο ποῖ σοοα ᾿Π56ΕΠῃ, 
ΝοΥ 1] θεΐογε ἃ οἱοπα οὗ νυ ἱἴπεββ6β. 
ΙΚπον {πε ἀδεά, {Π6 νΕΥῪ ρδηρ,, ννἃβ 58 ΠΊ6. 
ΝΕ] Κπεὸνν 1 ἴοο ψῇηδὺ ᾿εϊ5 ἴο θ6 ἃ ϑνοπηδη--- 
Νοπα ὑγιβῦ, ΠΟΠ6 ἰονα ὰ5! (ΟἼΓΒ65 ὈΡΟΠ ΠΕΙ͂{ 
Ὑηο 5ῃοννεα {πε νγὰν {πε ἢγϑι ἴο βῃδιηε ὑπῈ σοιο ἢ 
Ί δ]ῖεπ πεπ ἢ ΑὮ, ᾿ἔνναβ ΠΌΤ ΡΥ ΠΟΘΕΙ͂ ΠΟΠΊ65 
ΤΗδὺ ἢνϑὺ ὑΠ15 συγθα οἢ οι Κὶπα δα ᾽ν. 410 
ΕοΥγ, ἤθη ἔπε ποῦ ]Ὲ σουπὶ ἐμεὶγ βἤδιης ὑπεὶγ σοοά, 
ΤῊ Ἰον]Υ βυτα Ψ}11}] Πο]α 1ὃ Ποποῦγδ} ]6. 
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μισῶ δὲ καὶ τὰς σώφρονας μὲν ἐν λόγοις, 
λάθρᾳ δὲ τόλμας οὐ καλὰς κεκτημένας. 
αἱ πῶς ποτ᾽ ̓  ὦ δέσποινα ποντία Κύπρι, 
βλέπουσιν εἰς πρόσωπα τῶν ξυνευνετῶν 
οὐδὲ σκότον φρίσσουσι τὸν ξυνεργάτην 
τέραμνά τ᾽ οἴκων μή ποτε φθογγὴν ἀφῇ; 
ἡμᾶς γὰρ αὐτὸ τοῦτ᾽ ἀποκτείνει, φίλαι, 
ὡς μήποτ᾽ ἄνδρα τὸν ἐμὸν αἰσχύνασ᾽ ἁλῶ, 
μὴ παῖδας οὺς ἔτικτον" ἀλλ᾽ ἐλεύθεροι 
παρρησίᾳ θάλλοντες οἰκοῖεν πόλιν 
κλεινῶν ᾿Αθηνῶν, μητρὸς εἵνεκ᾽ εὐκλεεῖς. 
δουλοῖ γὰρ ἄνδρα, κἂν θρασύσπλαγχνός ΤῊ ΤῊΣ 
ὅταν ξυνειδῇ μητρὸς ἢ πατρὸς κακά. 
μόνον δὲ τοῦτό φασ᾽ ἁμιλλᾶσθαι βίῳ, 
γνώμην δικαίαν κἀγαθήν, ὃ ὅτῳ παρῇ. 
κακοὺς δὲ θνητῶν ἐξέφην᾽, ὅταν τύχη, 
προθεὶς κάτοπτρον ὥστε παρθένῳ νέᾳ 
χρόνος" παρ᾽ οἷσι μήποτ᾽ ὀφθείην ἐ ἐγώ. 

ΧΟΡΟΣ 
φεῦ φεῦ" τὸ σῶφρον ὡς ἁπανταχοῦ καλόν, 
καὶ δόξαν ἐσθλὴν ἐν βροτοῖς καρπίζεται. 

ΤΡΟΦΟΣ 
δέσποιν᾽, ἐμοί τοι συμφορὰ μὲν ἀρτίως 
ἡ σὴ παρέσχε δεινὸν ἐξαίφνης φόβον’ 
νῦν δ᾽ ἐννοοῦμαι φαῦλος οὖσα" κἀν βροτοῖς 
αἱ δεύτεραί πως φροντίδες σοφώτεραι. 
οὐ γὰρ περισσὸν οὐδὲν οὐδ᾽ ἔξω λόγου 
πέπονθας" ὀργαὶ δ᾽ εἰς σ᾽ ἐπέσκηψαν θεᾶς. 
ἐρᾷς"--τί τοῦτο θαῦμα;---σὺν πολλοῖς βροτῶν' 
κἄπειτ᾽ ἔρωτος ε ἵνεκα ψυχὴν ὀλεῖς ; 
οὔ τἄρα λύει τοῖς ἐρῶσι τῶν πέλας, 
ὅσοι τε μέλλουσ᾽, εἰ θανεῖν αὐτοὺς χρεών' 



ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΌΒ 

Απᾶ Ο, 1 Βαῖθ {πῸ οοῃεϊπεηϊ- ργοΐεββεα 
ὙΠΟ ὑγεάβασγο βθογοῦ γροκίθϑϑηδϑϑ οἵ 5ΠδΠη6. 
Ηον οδη ἔμεν, Ὁ Θυδεη Οὐρτίβ, ὅϑα-θοση ΟΠ6, 
ΤΟΟΚ δνεῦ ἴῃ ἐπε ἔδοοθϑ οὗ {πεῖν Ἰογάϑ, 
ΝΟΥ 5ῃυά ον ᾿ἰεϑὺ ἐπεῖγ ἀαγὶς Δοσοιηρ οα, πἰρἢῃϊ, 
Απά ὑπΠεῖγ οὐ ον ΕΥ5 ΤΔΥῪ αὐΐει ἔου ἢ ἃ νοΐοα ὃ 

Με--- θη 5, ̓δἶἰϊ5 Ἔνεη {1158 ἀοοτηβ τη6 ἴο αἷς, 
ΤΠαῦ πανοὺ 1 ΡῈ ἔοαπα ἴο 5Πδπ)ε τὴν ἰοχὰ, 
ΝοΥ {Π6 50η5 ὑγῇογῃ 1 Ὀάᾶγα: ὑαῖ ἔγεθ, ψ τ ἰοπριια5 
ὑπξειϊζεγεα, Πουγ5 ἢ ἔπαν, ὑπ εῖγ Ποῖηα γοὸπ θυ 

ΟΥ̓ ρ]ουνίουβ Αἴμεπηβ, Ὀ] υϑῃϊηρ ΠΘ᾽ ΕΥ̓ ἔοι Πη6. 
ΕὸΥ {π|ῖ5 σον τ8η, ἢονν βἰουῦΐ οὗ ἤδαγὶ βΞοδ᾽ εὅἱὺστ᾽, 
Τὸ Κπον ἃ ἔδει 5 ΟΥ ἃ τοῦ 9 γ᾽ 5 51η. 
Απᾶ {Πὶ8 ΔΙΊομα οἂῃ Ὀγεαϑὺ ὑπΠ6 5ῃοοῖκβ οὗ "ἴδ, 
Απ Ποπεαβὺ πϑατὶ πα σοοά, 'π ὑγῇομη50 ἔομπα : 
Βαυΐ ἴῃ Πὶς πουῖ Τίτης 11{ 5 5 ΤΥ ΪΤΥΟΥ͂, ΔηΠα 5 ον 5 
ΤῊΘ νὴ]Ὲ ἢἷβ ν!] 6 655 ἔπεσα, 85 ἃ οἱ τ] 5665 
Ηεν ἴδοαθ. ὙΠ σα ἢ τὰν 1 ΡῈ πανεῖῦ ἔουπά. 

σΗΟΗῦΒ 
[,.ο που, Πονν ἔαὶγ ἰ5 νἰγέιθ δνευύυνῃεγα, 
ΒΟ ἢ γἱε] οἴῃ ἔγαϊδ οὗ σοοα τεραΐα τηϊὰ τηβῃ ! 

ΝΌΒΞΕ 
Θυεεη, ἐπίπε δ οἰΐοη, σα ἀεη]ν γενεαϊεά 
Βιυΐ πον, του σηΐ ἴῃ τὴς [ευ Ὁ ]6 αἰβτηδγ. 
Υεὶ 1 ἀἰβοοῖῃ τὰν [ΟΠ ]Υ πον. ᾿Τ|5 βίσδηρθ 
Ηονν βεοοπα ἐποιυρηϊς ἔῸΓ τηθῃ 816 νυ ἰβεϑὺ 5.1]. 
ΤῊΗΐη6 15 ἐμε σοτηπηοη ἰοΐ, ποῦ ραβὺ οοοὶ ψεϊσῃϊηρ : 
ΤῊης Οοααεβ5᾽ 5 ραββίοη-θο] 5 ἤᾶνα ϑυηϊτΐεη {Πεα. 
Του Ἰον᾽ 5ὑ---τ αὖ τηᾶγνε] {Π|15 ἢ---ἰῃου τὲ 85 τη δὴν .---- 
Απᾶ 1ο, ἔογ Ἰονε᾽ 5 5βϑᾶῖςε νγου]άϑὲ ἤϊησ ΠΠ{π ἀυγὰν ! 

᾿ βοοίῃ, ᾿ἔνγευε 51η8}] σαΐπ ἔῸΥ ἔπεα ννῃϊοἢ ἴονα ὑπεὶγ 
ἔε]]οννβ, 

Οὐ γεὺ 5848]] ἴον, 1 ΠεῚρ θῈ ποπα 5ᾶνα ἀβαίῃ. 
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Κύπρις γὰρ οὐ φορητός, ἢν πολλὴ ῥυῇ" 
ἣ τὸν μὲν εἴκονθ᾽ ἡσυχῇ μετέρχεται, 
ὃν δ᾽ ἂν περισσὸν καὶ φρονοῦνθ᾽ εὕρῃ μέγα, 
τοῦτον λαβοῦσα.- πῶς δοκεῖς ; "--ακαθύβρισεν. 
φοιτᾷ δ᾽ ἀν᾽ αἰθέρ᾽, ἔστι δ᾽ ἐν θαλασσίῳ 
κλύδωνι Κύπρις, πάντα δ᾽ ἐκ ταύτης ἔφυ" 
ἥδ᾽ ἐστὶν ἡ σπείρουσα καὶ διδοῦσ᾽ ἔρον, 

450 οὗ πάντες ἐσμὲν οἱ κατὰ χθόν᾽ ἔκγονοι. 
ὅσοι μὲν οὖν γραφάς τε τῶν παλαιτέ ων 
ἔχουσιν αὐτοί τ᾽ εἰσὶν ἐν μούσαις ἀεί, 
ἴσασι μὲν Ζεὺς ὥς ποτ᾽ ἠράσθη γάμων 
Σεμέλης, ἴ ἴσασι δ᾽ ὡς ἀνήρπασέν ποτε 
ἡ καλλιφεγγὴς Κέφαλον εἰς θεοὺς “Ἑως 
ἔρωτος εἵνεκ᾽" ἀλλ᾽ ὅμως ἐν οὐρανῷ 
ναίουσι κοὺ φεύγουσιν ἐκποδὼν θεούς, 
στέργουσι δ᾽, οἶμαι, συμφορᾷ νικώμενοι. 
σὺ δ᾽ οὐκ ἀνέξει ; ; χρῆν σ᾽ ἐπὶ ῥητοῖς ἄρα 

460 πατέρα φυτεύειν ἢ πὶ δεσπόταις θεοῖς 
ἄλλοισιν, εἰ μὴ τούσδε γε στέρξεις νόμους. 
πόσους δοκεῖς δὴ κάρτ᾽ ἔχοντας εὖ ἜΗΝ 
νοσοῦνθ᾽ ὁρῶντας λέκτρα μὴ δοκεῖν ὁρᾶν; 
πόσους δὲ παισὶ πατέρας ἡ ἡμαρτηκόσι 
συνεκκομίζειν Κύπριν ; ἐν σοφοῖσι γὰρ 
τάδ᾽ ἐστὶ θνητῶν, λανθάνειν τὰ μὴ καλά. 
οὐδ᾽ ἐκπονεῖν τοι χρῆν βίον λίαν βροτούς" 
οὐδὲ στέγην γάρ, ἧς κατηρεφεῖς δοκοί," 
κανὼν ἀκριβώσει ἄν" εἰς δὲ τὴν τύχην 

470 πεσοῦσ᾽ ὅσην σὺ πῶς ἂν ἐκνεῦσαι δοκεῖς ; 
ἀλλ᾽ εἰ τὰ πλείω χρηστὰ τῶν κακῶν ἔχεις, 
ἄνθρωπος οὖσα κάρτα γ᾽ εὖ πράξειας ἄν. 

1 ΒΘ ά]οῦ : ἴον Μ55. δόμοι. 
ΟΞ ΜυβρΓᾶνθ: ἴον Μ855. καλῶς ἀκριβώσειαν. 
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ΕοΥγ Ουρυῖβ οὐ οῖ ἢ, βυνοορίηρ ἰπ ΠΟΙ πιῇ ; 
Υεἰ ρεπῦν βἔθα δῖ} 5η6 οὴ ψνοβο γἱοϑϊά. 
Βυῦ ννΠοπὶ 516 πάθει νναγνναγά, αὐγοραηῦ5ου]εα, 
5106 ργάβρείῃ, τηοοκοίῃ, ραϑῦ ἱπηαρ᾽ηίΐηρ. 
ΤἼΤΟῸ ἢ Αἰγ 5Π6 τονϑῖῃ, ἴῃ ὑΠ6 οσθδη- 5 ρα 
[5 Ουρυῖβ ; 41} {πϊπρθ ἢᾶνε ὑπ εῖγ ὈΪΓῈ ἢ οὗ ΠΕΓ. 
ΤΙ5 5816 ἐπαῦ βοννβ Ιονβ, ρίνεβ ἱποεαβα ἐμεγεοί, 
ὙΥΠεσγεοῦ 411 ννα ὑπαῦ ἄν 6}}] οα δαγὶ ἢ 86 βρΥ͂ΌΠν. 

ὙΏοβο ἢᾶνε 50 70}15 νυ ἴῃ ἐπε δποϊεπῦ ἄἀγ5, 
Απα νγνᾶπαευ 5}1}} ἘΠ ϑυηβαῖνεβ Ὀγ ρδῖῃ5 οὗ βοῃν, 
ΤΠον Κπονν πον Ζειβ οὗ γοσγα ἀδβίγεα {ΠππῸ εἰ γᾶσα 
Οἵ δεμιεῖε ; πεν Κπονν μον γααϊαπῦ ἢ αν 
ὕρ ἴο {π6 (ὐοάβ 5παΐομῃεα (βρῇ δ]ὰβ οὗ γουα, 
ἈΑπά 8}}] ἴον ἴονε ; γεῦ ὑπεβε ἴῃ Ηξεανεη ὑπ εὶγ ΠοπΊ6 
Ὀνν6}}, πεῖ μεσ ἀο πεν ἤεξε πε ἴαος οἵ σοάε, 
Οοπίεπηῦ, [ ἔχον, ἴο θὲ ἰονε᾽ 5 νδῃαυ βῃεα 0168, 

ΤΠου---]ῦ ποῦ γε] ἢ ΤῊΥ 5γτε Ὀγ βενεσαὶ ἔγεαΐυ 
ΤΊεα 5Πο]α Πᾶνα σοϊΐζεη, οΟΥὁἩ ΜΝ Ἰ ἢ οὐπεῦ Οοας 
Εογ ἰογαξ, 1 που νυ ὴ]ῦ θοὸν ποῦ ἴο ἔΠε656 ἰανν8. 
Ηον ΤΥ της6ῃ, ὑΠ]Π κ᾿ δῦ που, Δ Πα νν]βα τθῃ ὑπ 6Υ, 
Κπονῖηρ ὑπεὶγ θεά 5 ἀἰβῃοπουγεά, 5ῃ αὖ ὑΠεῖν ἐγεβ 
Ηονν τηϑην ἃ ἔαϊῃευ ἴῃ ἢϊ8 50η᾽5 ὑγδηβσ  Ἔβ5ῖ 0 
ΡΙΑγεῦ ἰονε᾽5 σο- θεῦνεεη ὃ--ἰπ πε τηᾶχίτη ἐἢ15 
Οὗ νυῖβα τηδῃ, ὑμαὺ ἀἰβῃοπουῦ 6 ποῖ 56 εη. 
ὙῊγ 5Βου]ὰ τηδη ἰο]] ἴο ονεῖ-ρεγξεοῦ 11ξεπ ἢ 
[,.ο, ἐνεη {πῖπε 41] 5 τοοῦ- θθδπης ἔμ 6 ογδίιϑυηδη᾽ 5 Τὰ] 6 
ὕδη τηᾶκε ποῦ υἱέετ-ταθ. Ηον {πϊηκοϑὺ μου, 

4600 

Ὗ)ο αὖ ρ!υπρεά ἴῃ ἔαϊε᾽ 5 ἀεερ 568, ἔο βυνῖμ ἴο ἰαηα ἢ 470 
Τυ5ῃ-- τογε σοοα ἴδῃ εν]] 15 ἴῃ ὑπεε, 
ὟἜο τὸ θυὺ ἢυμπηδη, ἔμου 5}4]} ἄο ἔ}] ννε]], 
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ἀλλ᾽, ὦ φίλη παῖ, λῆγε μὲν κακῶν φρενῶν, 
λῆξον δ᾽ ὑβρίξουσ' οὐ γὰρ ἄλλο πλὴν ὕβρις 
τάδ᾽ ἐστί, κρείσσω δαιμόνων εἶναι θέλειν" 
τόλμα δ᾽ ἐρῶσα' θεὸς ἐβουλήθη τάδε. 
νοσοῦσα δ᾽ εὖ πως τὴν νόσον καταστρέφου. 
εἰσὶν δ᾽ ἐπῳδαὶ καὶ λόγοι θελκτήριοι" 
φανήσεταί τί τῆσδε φάρμακον νόσου. 

480 ἢ τἀρ᾽ ἂν ὀψέ γ᾽ ἄνδρες ἐξεύροιεν ἄν, 
ῖ εἰ μὴ γυναῖκες μηχανὰς εὑρήσομεν. 

ΧΟΡΟΣ 
Φαίδρα, λέγει μὲν ἥδε χρησιμώτερα 
πρὸς τὴν παροῦσαν συμφοράν, αἰνῶ δὲ σέ. 
ὁ δ᾽ αἶνος οὗτος δυσχερέστερος λόγων 
τῶν τῆσδε καὶ σοὶ μᾶλλον ἀλγίων κλύειν. 

ΦΑΙΔΡΑ 
τοῦτ᾽ ἔσθ᾽ ὃ θνητῶν εὖ πόλεις οἰκουμένας 
δόμους τ᾽ ἀπόλλυσ᾽, οἱ καλοὶ λίαν λόγοι. 
οὐ γάρ τι τοῖσιν ὠσὶ τερπνὰ χρὴ λέγειν. 
ἀλλ᾽ ἐξ ὅτου τις εὐκλεὴς γενήσεται. 

ΤΡΟΦΟΣ 
400 τι σεμνομυθεῖς ; οὐ λόγων εὐσχημόνων 

δεῖ σ᾽, ἀλλὰ τἀνδρὸς---ὡς τάχος διοιστέον, 
τὸν εὐθὺν ἐξειπόντας ἀμφὶ σοῦ λόγον. 
εἰ μὲν γὰρ ἣν σοι μὴ πὶ συμφοραῖς βίος 
τοιαῖσδε, σώφρων δ᾽ οὖσ᾽ ἐτύγχανες γυνή, 
οὐκ ἂν ποτ᾽ εὐνῆς εἵνεχ᾽ ἡδονῆς τε σῆς 
προσῆγον ἄν σε δεῦρο" νῦν δ᾽ ἀγὼν μέγας 
σῶσαι βίον σόν, κοὐκ ἐπίφθονον τόδε. 

ΦΑΙΔΡΑ : 
ὦ δεινὰ λέξασ᾽, οὐχὶ συγκλήσεις στόμα, 
καὶ μὴ μεθήσεις αὖθις αἰσχίστους λόγους ; 
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ΝΑΥ, ἀδυ]ηρ, ἔγομη ὑπ ν ἀεδαϊν ὑπουρη β τεΐγαϊη, 
Απαὰ ἤῸμὴ ργδβαπηρίίοη.--- 5 6 6 . ΡΓδϑατηρίίοη ἢ ΐ5, 
Τηδῦ οπα 5ῃου]ᾶ υνίϑῃ ἴο θὲ πιοῦδ βίγοηρσ [ἢδη Οοάᾶϑ. 
Ι͂ὴ Ἰονε, Ηΐποὴ ποῖ ; «ἃ Οοα δίῃ νυ] ἘΠ 18 τΠΐϊηρ. 
ἴῃ ραΐῃ, νϊἱοξογίοιι5 νυγθϑῖϊα ψ ἢ ἴῃγ ραίη. 
0, σμάστὴβ ἔμθσα θ6, ἀπά ψογάϑβ οὗ βοοίῃϊηρ 5Ρ6ε]]. 
Βοπη6 οὐγα ἔοὸγ ἐῃῃ!ΐ5 διῇ οἰϊοη 5}4}] ἈΡΡΘΆΓ. 
Βοοΐίῃ, ἰδ γγοτὸ Ιοηρ Ἔγε ηιόπ νου] Ἰῖσῃξ ἘΠΕΥΘ ΟῚ, 480 
Εχοερὺ νγε νγοίηδη ἢπα ἄεδνίοας ἐουίῃ. 

ΟΗΟΗῦ8 
ΡΠδεάγα, 5ῃ6 βρεϑδὶζείῃ υγογά5 ἐμαξ τπογα δνδὶ] 
ΕοὸΥ {Π15 {Πΐπα ἱτημηϊηεπὲ ρ]σῃ: γεῦ {Πεὸ 1 ργαΐβα. 
Βαΐ ΠΑΡΙΥ ἐΠΐβ τὴν ργαῖβα 5}48]] 5411} ἴῃ τῆοσε 
ΤΗδη ἔποβα ΠῸῚ ψγογᾶς, δηᾶ ΠΆΥΘΠΟῚ βοιπα ἴο 1Πε6. 

ΡΗΛΕΌΗΑ 
ΤῊΝ 5 16 ψνῃ]οἢ ἀοίῃ τυΐη δοοα]ν ἴον 5 
ΑΠπά Βοπιθ8 οὔ τηδῃ, ἔμεβε βρθεοΐδβ ὀνευ- ἔἈῖτ. 
Π πεβάβῃ ποὲ ἴο βρεᾶῖς νγογᾶϑβ βγθεῖ ἔο ΘΔΓΒ, 
Βαΐ ὑμοββ ΒΕΓ ΡΥ ἃ σοοά Πϑιηδ 5881] θὲ βανβά. 

Νὰ ΝΌΒΞΕ 
τ Ουῦ οα {πίπε. Πἰρ]-ἤοννπ [41 Νὸο [(αϊν- ἐμ οκεᾶ 

Εν ΒΡΈθοἢ 490 ΓΜ] 5ἴεδα ἐῃεε, θαξ « Ἰονοσ !-- εἰς ΠΙΡῊ ἐΐτης 
70 5ἔγὶρ ἀἰβσυῖδα οὔ", σρεαὶς ΡΙαῖπ ἐγ ἢ οὗ ἔπεα, 
Εογ, νγεσε ἔῃγ [1ξεὶ ποῖ ἴῃ βίῃ ἀεβρεγαΐε οᾶβα, 

Οὐ ἔδοα ἃ νγοϊηδῃ ΒΕ ΓΟΠ σ᾽ ἰπῃ 56] -σοπέτγοὶ, 
ΝΈνδΥ ἔῸγ ἐῃγ 1585 58 Κα δηᾶ ΡΙδάβυσγε 1 
Τὸ {}15 υνου]Ἱά Ὀγίησ [π θὲ: Βαὲ νγὰ τηπϑὲ ἤσῃὺ Παγὰ 
Νον ἔογ ἐῃγ [1ξε, δηα νοϊᾷ οἵ Β]δπια ἰς ἐς. 

ΡΗΛΑΕΒΒΑ 
ϑΡβακεῦ οὗ Ποσγους !--ὐνξ ποὲ 568] ἴῃγ 1ἰρ5 Ὁ 
ὙΠῸ ποὲ τεξγαϊῃ ἔγομ αὐτευ-βῃδιηθίω] πγοτάς 

20Ο1 



600 

610 

520 

202 

ΙΠΠΟΛΥΤΟῸΣ ΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΣ 

ΤΡΟΦΟΣ 
αἴσχρ᾽ » ἀλλ᾽ ἀμείνω τῶν καλῶν τάδ᾽ ἐστί σοι. 
κρεῖσσον δὲ τοὔργον, εἴπερ ἐκσώσει γέ σε, 
ἢ τοὔνομ᾽ ᾧ σὺ κατθανεῖ γαυρουμένη. 

ΦΑΙΔΡΑ 
καὶ μή σε πρὸς θεῶν, εὖ λέγεις γάρ, αἰσχρὰ δέ, 
πέρα προβῇς τῶνδ᾽ ὡς ὑπείργασμαι μὲν εὖ 
ψυχὴν ἔρωτι, τἀσχρὰ δ᾽ ἢν λέγῃς καλῶς, 
εἰς τοῦδ᾽ ὃ φεύγω νῦν ἀναλωθήσομαι. 

ΤΡΟΦΟΣ. 
εἴ τοι δοκεῖ σοι, χρῆν μὲν οὔ σ᾽ ἁμαρτάνειν' 
εἰ δ᾽ οὖν, πιθοῦ μοι: δευτέρα γὰρ ἡ χάρις. 
ἔστιν κατ᾽ οἴκους φίλτρα μοι θελκτήρια 
ἔρωτος, ἦλθε δ᾽ ἄρτι μοι “γνώμης ἔσω, 
ἃ σ᾽ οὔτ᾽ ἐπ᾽ αἰσχροῖς οὔτ᾽ ἐπὶ βλάβῃ φρενῶν 
παύσει νόσου τῆσδ᾽, ἢν σὺ μὴ γένη κακή. 
δεῖ δ᾽ ἐξ ἐ ἐκείνου δή τι τοῦ ποθουμένου 
σημεῖον, ἢ λόγον τιν᾽ ἢ πέπλων ἄπο 
λαβεῖν, συνάψαι τ᾽ ἐκ δυοῖν μίαν χάριν. 

ΦΑΙΔΡΑ 
ῇ Ἁ Ν Ἃ Χ Ν ΄ 

πότερα δὲ χριστὸν ἢ ποτὸν τὸ φάρμακον ; 
ΤΡΟΦΟΣ 

οὐκ οἷδ᾽- ὄνασθαι, μὴ μαθεῖν βούλου, τέκνον. 
ΦΑΙΔΡΑ 

δέδοιχ᾽ ὅπως μοι μὴ λίαν φανῇς σοφή. 
ΤΡΟΦΟΣ 

πάντ᾽ ἂν φοβηθεῖσ᾽ ἴσθι" δειμαίνεις δὲ τί; 
ΦΑΙΔΡΑ 

μή μοί τι Θησέως τῶνδε μηνύσῃς τόκῳ. 
ΤΡΟΦΟΣ 

ἔασον, ὦ παῖ: ταῦτ᾽ ἐγὼ θήσω αὐλῆς: 
΄’, ’ μόνον σύ μοι, δέσποινα ποντία Κύπρι, 



ΗΙΡΡΟΙΥΤῸΒ 

ΝΌΒΒΕ 
ΚΘ. ΠΑτη ἔα] .---γοῦ Ὀειζον {Ππδπ {Π6 σοοά ἔογυ {Π166. δ00 
Βεῖϊζον ὑΠ|8 ἀδθά, 50 ἰῦ θαΐ βᾶνε την ᾿ϊξδ, 
ΤΠαη ὑπαῦ πᾶπηθ, ψγἤοβα ργοσα νηΐ 5}4}} θὲ ἰῃγ 

ἀδαίῃ. 
ΡΗΑΕΠΗΑ 

Νο, Ὀγ ἴπῸ σά !---Ὅ} ννογὰβ ἀγὲ τῆν δὶ γ γογᾶϑ !--- 
Νὸ ἔδυ Ποῦ ρῸ : [Πᾶνε βοῃοοϊδα τηΐης πεδαγὶ ἴο ἐπ υγα 
ΤῊϊ5 ἰονε : θαὺ 16 ποὺ ρ᾽εδα 9 ῃδηηθ᾽ 5 οϑιι56 850 ἴδίγ, 
Ι5}4}1 6 ὑγαρρεα ἴῃ ὑπαῦ 5ἴη νυ ῃϊο ἢ [1 ξα. 

ΝΌΒΞΕ 
ΠῚ βοῇ τῃγ ταϊπα, ὑΠπὶπα ἢδαγὲ Βῃου]α ποῖ Πᾶνε βἰππαά : 
Βυΐ πονν---Οὔ δ Ὺ τη6 :---ϊ5 ὑπΠ6 ὁπ ἢορβ 16 Ὁ :--- 
Ι πᾶνε υν τ ῃϊπ βουηθ σογίαϊη ΠΥ ΠῚ5 ἴο ἀβϑιαρα 
ἴνονε : ᾿ὔνναβ θὰ ποὺν ἔΠ6Ὺ σάπηα ἰπἴο τὴν ὑπουρσῃξ. 610 
ἼΠ 656, ποὺ νυν 5ῃ8πη6, ΠΟΥ παχὺ ἀπο ἴῃγ τηϊηά, 
5841} 1}} τῇ γ ρδηρ,, 580 ἴῃοι θ6 ποῖ ξαϊπη - δαγῖεά. 
Ηονθεῖῦ ἴπετα πεαεάβ οἵ μΐτη ποὺ γϑαγποϑὺ ῸΓ 
ϑοιηδ ἴοίζε, ΟΥ̓ ἃ νγοῦα, ΟΥἉ Τταρστηεηΐ σα ρσῃῦ 
Ετομ νεϑῦυγε, 50 ἴο Καὶ ὕνο ἰονθβ 'π οΠ6. 

ΡΗΑΕΡΌΒΑ 
Α βαῖνε, οὐ ροϊΐοῃ, 15 ὉΠ158 οῃδγια οὗ {Πῖπε ὃ 

ΝΌΒΒΕ 
ΙΚηον ηοΐ, : θ6 οοπίεπῦ τ ΠΕΙρΡ, ποῦ Κπον]εάρθ. 

ΡΗΑΕΌΒΑ 
Ιἴδαν Ἰοδῦ ονευτ-ουπηΐηνσ ὕμποι 5}8]Ὁ ρῥτονα. 

ΝΌΗΞΕ 
ΤΠεῖ Κπὸνν ὑΠγ5861} 411 ἔεατο. ν Παὺ ἀγεδαάεϑὺ ἐμοὶ ἢ 

ΡΗΛΕΡΒΑ 
Πεβϑῦ ἔμοὰ 5ῆονν δυρῃϊΐ οὗ 1Π15 ἴο ΤΠ αβθιβ᾽ 50η. 620 

ΝΌΝΒΕ 
εὐ θ6, τὰν οἢ]]ἃ : {Π|5 Ψ 1} 1 ογάεσ με ]]. 
Οπὶν ἀο που, Φαεαη Ογρτῖβ, ὅεά- θοῦ ΟΠΕ, 
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συνεργὸς εἴης. τἄλλα δ᾽ οἷ᾽ ἐγὼ φρονῶ 
Εν συν δ 2 7 ΄ , τοῖς ἔνδον ἡμῖν ἀρκέσει λέξαι φίλοις. 

ΧΟΡΟΣ 

Ἔρως Ἔρως, ὁ κατ᾽ ὀμμάτων στρ. α' 
στάζεις πόθον, εἰσάγων γλυκεῖαν 
ψυχᾷ χάριν οὗς ἐπιστρατεύσῃ, 
μή μοί ποτε σὺν κακῷ φανείης 

ϑυχ ἢ :) μηδ᾽ ἄρρυθμος ἔλθοις. 
580 οὔτε γὰρ πυρὸς οὔτ᾽ 

Υ ε , Ψ' ἄστρων ὑπέρτερον βέλος, 
οἷον τὸ τᾶς ᾿Αφροδίτας 
ἵησιν ἐκ χερῶν 
Ἔρως ὁ Διὸς παῖς. 

ἄλλως ἄλλως παρά τ᾽ ᾿Αλφεῷ ἀντ. α' 
Φοίβου τ᾽ ἐπὶ ΠΠυθίοις τεράμνοις 
βούταν φόνον ᾿λλὰς αἷ᾽ ἀέξει: 
ΕΝ Ν Ν ,ὔ Ξ “ 

Ερωτα δὲ τὸν τύραννον ἀνδρῶν, 
Ν “3 3 ’, 

τὸν τᾶς ᾿Αφροδίτας 
540 φιλτάτων θαλάμων 

κλῃδοῦχον, οὐ σεβίζομεν, 
πέρθοντα καὶ διὰ πάσας 

ἰόντα συμφορᾶς 
θνατοῖς, ὅταν ἔλθῃ. 

Ν ἈΝ ) ΄ ͵ τὰν μὲν Οἰχαλίᾳ στρ. β 
“ » Ω͂ 

πῶλον ἀζυγα λέκτρων 
», Χ Χ Ἀγ, ΝΜ 
ἄνανδρον τὸ πρὶν καὶ ἄνυμφον, οἴκων 
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νου κΚ ἢ η6. Ὑ Παῖβο εἶδε 1 ἢδανδ ἰπ τηϊπα 
5141} 1 βυ !οα ἴο βρεαῖκ ἴο ἔτ επᾶ5 νυ ΐη. 

[χὰ ν᾿ υπ588. 
σΗΟΗῦΒ 

Ο Ετοβ, Ο Εχτοβ, ἢονν πγε 5 ον 5 γεαγηΐησ (ϑγσ. 1) 
Εγσοτὴ {πῖπα ανοϑ, γα π [ἢγ βυθοῦ 5ρ6}} νυ το με ίῃ 

1ῃ6 Πεαγξ [ἢν πιῖρῃε ! 
ΟΥ̓ ἴΠεπὶ ραϊπϑδῦ Πομ ποὺ Παβὲ τηὰγοῃεά ἴῃ 
Νοῦ πη6, ποῦ Τὴη6 ἴου τηΐπα ἢυγὺ 4ο ἔποι 5ῃϊΐα, 

Μῦν |{{π᾿5 Πεαγί-πηπϑὶς ἴο αἰβοοσα τυγηΐηρ. 
ΕῸΥ ΠΕΘν ΟῚ 50 Πού]γ {Π6 ἤδπηθ-ϑρεαῖς ἀδτ, 

ΝΟΥ͂ 580 ἤδεϊ τὲ {Π6 βίαγ- βϑῃοϊ δύγον5 οἵ ᾿ἱσῃϊ, 
Α5 {Π6Ὸ βῃδῇ ἔγοτη ἴῃγ ἤἥπρειβ ὑπαὶ βρεεάδιῃ ἰἐ5 

Πρ ἢν, [Ὀαγπίηρσ, 
Α5. {πε ἤασπια οὔ ἐπε ΤΙ ονε- αυθεπ᾿5β Ρο] 5 ἤστοο- 

Ο Ετοβ, π6 οἢ]α οὗ Ζϑυς ννῃο ατὰ ! 

Ιὴ ναΐη, Ο ἴῃ ναίη ὈγῪ ΑἸἹρἤῆδὰβ ἐπε σῖνεῦ (Ἧπι. 1) 
Απᾶ ἴῃ ῬΠοαΡαΞ᾽ 5 Ρυ απ 5ῃ σης δίῃ ἐπε ἰαπά 

ΟΥ̓ Ηξε]]ὰ5 {πε Ὀ]οοά οἵ μεῖ οχεῖ οπξρουτγεᾶ, 
Βαϊ Εγτοβ, θαῦδ Γονα, γγῆο 15 411 ᾿ηβη᾽ 5 ἰοσά, 

ὕπῖἴο ψῃοτα Αρῃγοαϊΐζα 15 ννοπῦ ἴο ἀ εἰ να ὺ 
Ηεῖ Καγβ, ὑπαὶ {Π6 ἀοοῦβ θ6 ὑπβεδ]θα Ὀγν ἢΐ5 Βαπᾶ 

ΟΥ̓ Πεὺ μον οὗ Ποῖ] εβ, νγε πᾶνε ποὶΐ δαοτεᾶ, 
ΤΠουΡῊ Πα το πϑίῃ ἐῃγοιρἢ σταΐη νἱοΐογγ-πναγά, 

ΤΠουΡῊ Πα γαϊπείῃ οδ]δηην ἔοσγί ἢ οὗ Ὠΐβ φυΐνοῦ 
Οπ τηουΐα]5 ἀραϊηβὶ ἢΪβ οπ- ομηϊηρ ἐΠαὺ κἰδπά. 

(ϑιν. 2) 
ΕοΥ 1 681] ἴο Γαι γδησα Οδοἢ 1185 ἀδυρηξετ,} 
ὟΠηο, εἴα ἴονε ᾿πεαΐῃ ἢἰβ ὑυγϑπποιβ σαῖτ-γοΚα δά 

Ὀτουρσῇῃῖ ΠΕΥ, [Παβίεά, 
Ηδα ὕεεπ βροιβε]6β5 δπα ἔγεε---ονδύβεδβ ον 586 

1 1οΟ]6, ἴο γὶπ σβοῖη Ηθγου]δβ βαοκοα Οδθο8]ϊδ. 

2ος 
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Υ 3, ἷνι ᾽ , 1 τ {ὃ 

ζεύξασ᾽ ἀπ᾿ εἰρεσίᾳ, δρομάδα 
δὅ0 τὰν ἴΑιδος 53 ὥστε Βάκχαν, 

σὺν αἵματι, σὺν καπνῷ 
᾽ ’ 

φονίοις θ᾽ ὑμεναίοις 
᾿ἢ 7 ᾿, ,, 5 ῇ 

Αλκ μήνας τόκῳ Κ ύπρις ἐξέδωκεν 
ὠ τλάμων υμεναίων. 

ὦ Θήβας ἱερὸν ἀντ. β' 
τεῖχος, ὦ στόμα Διρκας, 

᾿ συνείποιτ᾽ ἃἂ ἂν ἃ Κύπρις οἷον ἕρπει. 
βροντᾷ γὰρ ἀμφιπύρῳ τοκάδα 

600 τὰν Διογόνοιο Βάκχου 
νυμφευσαμέναν πότμῳ 
φονίῳ κατηύνασεν. 
δεινὰ γὰρ πάντα γ᾽ ἐπιπνεῖ, μέλισσα δ᾽ 
οἵα τις πεπόταται. 

ΦΑΙΔΡΑ 
7 ᾽ Φ - 2 ͵7ὔ 

σιγήσατ᾽, ὦ γυναῖκες" ἐξειργάσμεθα. 
ΧΟΡΟΣ 

’, ᾿] 7 “Ὁ 

τί δ᾽ ἔστι, Φαίδρα, δεινὸν ἐν δόμοισι σοῖς ; 
ΦΑΙΔΡΑ 

» ’ » ᾽ Ἀ “ δ" » ΄ 

ἐπίσχετ᾽" αὐδὴν τῶν ἔσωθεν ἐκμάθω. 
ΧΟΡΟΣ 

“ Ν ῇ ,ὔ Ν Ι͂ 

σιγῶ: τὸ μέντοι φροίμιον κακὸν τόδε. 
ΦΑΙΔΡΑ 

φι τὰ ΝΣ 

ἰώ μοι, αἰαϊ αἰαῖ" 
ον ΄ “- » “- ͵7ὔ 

ὦ δυστάλαινα τῶν ἐμῶν παθημάτων. 
ΧΟΡΟΣ 

ω » . [4] φ 

τίνα θροεῖς αὐδάν ; τίνα βοᾷς λόγον ; 
ἔννεπε τίς φοβεῖ σε φάμα, γύναι, 
φρένας ἐπίσσυτος. 

1 Μδιῃϊδθ : ἴουῦ ἀπειρεσίαν οἵ ΜΗ. 
2. Μυβρῖϑνβ : ἴου ναΐδ᾽ οὐ ἀΐδ᾽ οὗ Μ855. 

8570 
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ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΌΒ 

ΜΉ εη Ουρυῖβ {πΠῸ ἀθαγ γόκα οἵ οιηα ἰδ ἀϊβρατγίεά, 
ΠᾺΪΚ6 ἃ Ῥδοςοῃαπαὶ βεπά ουὖ οὗ ΠΕ6]] παὶ Πδὰ ἀατγίεα, 

Απᾶά νψἱτἢ Ὀϊ]οοά, «πὰ νψἢ δηηοκα οὗ ἃ ραΐαοε 
βαγηθ-νναςιεά, [ςμαπίεά, 

Απᾶ ντἢ ἀδδῦῃ- 5 γ 16 Κ8 ἔῸΣ ΠΥ ΠῚΠ5 αὖ ΠῸῚ τ] 4]-  εαϑῦ 
Βγ [ον ε᾽ 5 Θαδαη ἴο {πε βοὴ οὗ Α]οπηθηᾶ νγᾶ5 σταηῖεα.-- 

γος, νος ἴου. {Π6 Ἰογβ οἵ ββροιβαὶ 5116 ἰαϑίεα ! 

Απᾶ γε, Ο γε τδιηραγίβ οὗ μαϊ]ονν ἑα ΤΠῈΡρεα, (ἌἋπι. 2) 
Απᾶ γε 1ἰρ5 ψνάνθ- ν ]Ππηρ οὗ 1) ῖτοα, τηϊρῃῦ γε θὲ 

ὙΥ]ῦΠη655 Πποὺν αἶγα νγὰβ5 ὕπΠ6 Γονθ- 166 Π᾿5 ΘΟΙΉΪ ΠΡ’, 
ὙΥΉδη ἃ 5] σα θεν ὑμαῦ Κπονεῖῃ ποῖ ννακίηρ νγὰβ σίνεῃη 
ΟΥ̓́ ΒΕΓ 5Ρ6115 Ὀγ {πε ἢἤδυμε- πῇ] δα Ἰανὶπ 

Τὸ {πε τποΐπεὺ οὗ Ζειιβ᾽ βεεα Βδοοἢαβ : ἔοΥ ἀοογηΐηνσ 
ΟΥ̓ ἀδαῖ! ῃδὰ 5Π6 θ᾽] επῦ ψ ἢ ἐπα Ὀγ146- οΠδηΐ᾽ 5 βἰπρίηρσ. 
Ο, πε Ὀγεδα πα Ὀγεδίμεῖῃ οἡ 4]}} [1ξπ, νυ πρὶπρ 
ΒΟΙΥ Ποὺ ἢϊσηΐ 85 ἃ θεῈ ἰον -Πυτητηΐην. 

[οϊοες το μη] 
ΡΗΑΕΡΒΑ 

Ηυ5ἢ γε, Ο Πυ5ἢ γε, ψοιηθπ !. .... [μοβ δ 1! 
σΗοεῦβ 

γΠηδῦ ἰ5 ἐπϊ5. ἀγεδα τῃΐϊηρσ, ῬΠδεαγα, ἰῃ ἐπίπα ἢ.4]]5 ὃ 
ΡΗΛΕΡΗΑ 

Ρεδοο !---ἰ εὖ της ἤθδὺ {πε νοῖςα οὗ ἔπ εῖὰ νυ ϊη. 
σΗοαῦβ 

Ιδτὰ ἀυμηὉ : 8η ΟΠΪΠΟι5 ΡΥΘ] 6 σαγα 15 {Π]5. 
ΡΗΑΕΡΒΑ 

ΑὮἢ τὴξ ! δῇ πη ! αδἷδβ' 
Ο ντεϊςῃεά, ντεϊομεα !- -- 8, τηΐπε ἀροηΐαβ' 

σΗΟΗῦΒ 
γΠηδαὺ οὐὔὺ ἀοβὲ ἔποὺ υἱΐϊε Ὁ ΥΠαιὶ ψογὰ ἀοβὲ ἐμοῦ. 

5ῃσ! εκ ἢ [βρεδκ: 
Παῦ νοῖοας ἐβγουρῃ ἔπγ 580] {ἢ} γ1}}15. ἰευτοῦ ὃ-- ἡ 

20 

δῦ0 
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ΙΠΠΟΛΥΤΟῸΣ ΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΣ 

ΦΑΙΔΡΑ 
» , “-“ Ψ.9 -“ ΄ 

ἀπωλόμεσθα. ταῖσδ᾽ ἐπιστᾶσαι πύλαις 
» ΄ ᾿] κ᾿ ῇ 3 έ 4 ἀκούσαθ᾽ οἷος κέλαδος ἐν δόμοις πίτνει. 

ΧΟΡΟΣ 
Ἁ ᾿ [οὶ Ν , ,ὔ σὺ παρὰ κλῇθρα: σοὶ μέλει πομπίμα 

φάτις δωμάτων. 
ὅ80 ἔνεπε δ᾽ ἔνεπέ μοι, τί ποτ᾽ ἔβα κακόν ; 

ΦΑΙΔΡΑ 
«ς - “-“ ᾽ , “Ὁ 

ὁ τῆς φιλίππου παῖς ᾿Αμαζόνος βοᾷ 
Ἱππόλυτος, αὐδῶν δεινὰ πρόσπολον κακά. 

ΧΟΡΟΣ 
ἀχὰν μὲν κλύω, σαφὲς δ᾽ οὐκ ἔχω" 
γεγωνεῖ δ᾽ 1 ὅπᾳ 
διὰ πύλας ἔμολεν ἔμολε σοὶ βοά. 

ΦΑΙΔΡΑ 
καὶ μὴν σαφῶς γε τὴν κακῶν προμνήστριαν, 

Ν ΄ “ 2 “ ΄ 690 τὴν δεσπότου προδοῦσαν ἐξαυδᾷ λέχος. 
ΧΟΡΟΣ 

ω , 

ὦμοι ἐγὼ κακῶν" προδέδοσαι, φίλα. 
τί σοι μήσομαι; 
τὰ κρυπτὰ γὰρ πέφηνε, διὰ δ᾽ ὄλλυσαι. 

ΦΑΙΔΡΑ 
δ). ἴα, πα ΝΣ αἰαῖ, ἐ ἔ. 

ΧΟΡΟΣ 
, 

πρόδοτος ἐκ φίλων. 
ΦΑΙΔΡΑ 

ἀπώλεσέν μ᾽ εἰποῦσα συμφορὰς ἐμάς, 
φίλως, καλῶς δ᾽ οὐ τήνδ᾽ ἰωμένη νόσον. 

ΧΟΡΟΣ 
κε Φ ᾿ς ’ὔ Φ ὌὌ, Ἃ ͵ 

πῶς οὖν ; τί δράσεις, ὦ παθοῦσ᾽ ἀμήχανα ; 

1 ΜΌΓΓΑΥ : ἴου ἔχω γεγωνεῖν. 
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ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΌΒ 

ΡΗΛΕΌΒΑ 
Ι δὰ ὑπάοπε! Ο βἰδπᾶ γε Ὀγ {Ππεϑε ἄοουβ, 
Απα Πδᾶῦ νν])δῦ οἰδιηοιγ οἰ 5 6 1} ἴῃ {Π6 Που56. 

σΗοΗῦΒ 
Ναγ, ὕπο αὐὸ ἔπεγεθγ : βρεα ἔουἢ 18. ἐπε οΥὙ ἔΌ ΠῚ 

{Π6 ρΡαΐαςα ἴου {Π 66. 
Ο 16}1 τὴς ψν]ηδῦ ΠΟΙΤΟΥ Τ5Π64 οι --- 6}} 1 της ! 680 

ΡΗΑΕΡΒΑ 
ΤῊ 5οηὴ οὔ π6Ὸὸ Αππιάζοη, Ηἱρροϊγέἕιι5, 
5Πουΐβ, Βα] ηρ ἔδαγία! οὐγ565 δὖ τηΐης Πδητηδἰ(, 

σηοΗῦβ 
Υεᾶ 50 6]Υ ἃ ποῖβα 401 ἢδϑι, γεῦ ἴο τηδ6 πδυρῃΐ Ξουπᾶ- 

εἴ οἰβαγ: 
Βαυΐ ἴο {π66 {πγουρσῇ {Πα ἀοοΥ5 ΠΕ 6 σᾶπγ6, ἔπ ΓΕ οδΠ]6 
Α 8ῃουΐ οἵ ΔῆΡΈΥ, ἃ ΟΥὙ οὗἉ 5ῃδιηδ. 

ΡΗΛΕΡΒΑ 
ΑὮἩ οἰ 681---8ἢ οἰθδυ !--γεᾶ, ρᾶ πάλι οὗ ἔοι] 5, 
Τταϊζγεβϑ ἴο ΠΟΥ Ἰοτα᾽ 5 Ρ6α, Πα σδ]]εῖῃ Ποὺ. 590 

σΗοπῦβ 
νοε ! Του τὲ Ρεϊγαγεα, Ρεϊονὲα οπς ! 
ὙΥηδΐ 5}4}1] 1 οουπηβ6]} Τὴν βεογεῖ ἰβ Ραγε : ἔμοὰ ατὲ 

γν ΠΟΥ ὑπ άοΠ6. 
ΡΗΑΕΡΗΑ 

γγοε 5 τηθ! δὴ νοις! 

ΓΗΟΒῦΒ 
Ετότὰ {6 παπᾶ ὑπαὶ Ἰονεα οαῖης ἐμ ἔγαϊζου᾽ 5 Β] ον. 

ΡΗΛΕΡΗΑ 
516 Βαΐῃ ὑπάοπα τη6, ἐΕ]]πρ τηΐης δηϊοϊίοι : 
Ηεγ ἰονα βουρσῃϊ ὈΥ ΤΥ βἤδτιηξ ἴο ἢ] τὴν ραΐπ. 

σηοαῦϑ 
γηαῦ νν]ῦ ἔπου ἀο, Ο ἔμπου 'ἰπ ἀεβρετγαῖε ρ]ρῃὲ} 
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ἹΠΠΟΛΥΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΣ 

ΦΑΙΔΡΑ 
οὐκ οἷδα πλὴν ἕν, κατθανεῖν ὅ ὅσον τάχος 

θ00 τῶν νῦν παρόντων πημάτων ἄκος μόνον. 

[ΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ 
“« “- Υ' δὼ τ ’ ὦ γαῖα μῆτερ ἡλίου τ᾿ ἀναπτυχαΐ, 

οἵων λόγων ἄρρητον εἰσήκουσ᾽ ὄπα. 
ΤΡΟΦΟΣ 

᾽ὔ φ “ ᾽ὔ Ε] ᾽ , »“ἅ8ί 

σίγησον, ὦ παῖ, πρίν τιν᾽ αἰσθέσθαι βοῆς. 

[ΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ 
3 9: ᾽ }] , Ή » ’ὔ 

οὐκ ἔστ᾽ ἀκούσας δείν᾽ ὅπως σιγήσομαι. 
ΤΡΟΦΟΣ 

. , - - “ ᾽ ,,) 

ναὶ πρός σε τῆς σῆς δεξιᾶς εὐωλένου. 

ἹΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ 
οὐ μὴ προσοίσεις χεῖρα μηδ᾽ ἅψει Ἔκ ; 

ΤΡΟΦΟΣ 
. ’ ΄ “- Θ᾽ "ὧν ͵ 

ὦ πρός σε γονάτων, μηδαμῶς μ᾽ ἐξεργάσῃ. 
[ΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ 

" ᾽ γ ς Ν Ν Μ 

τί δ᾽, εἴπερ ὡς φὴς μηδὲν εἴρηκας κακόν ; 

ΤΡΟΦΟΣ 
ς “-“ [1 “᾿ Ν ᾽ “ Ὁ“ 

ὁ μῦθος, ὦ παῖ, κοινὸς οὐδαμῶς ὅδε. 

[ΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ 
610 τά τοι κάλ᾽ ἐν πολλοῖσι κάλλιον λέγειν. 

ΤΡΟΦΟΣ 
Σ φ “ “- » , 

ὦ τέκνον, ὅρκους μηδαμῶς ἀτιμάσης. 

[ΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ 
ς “-“ 4,7} ,ὔ ᾽ ς ᾿ Ἁ ᾿ ’ 

ἡ γλῶσσ᾽ ὀμώμοχ᾽, ἡ δὲ φρὴν ἀνώμοτος. 
ΤΡΟΦΟΣ 

ὦ παῖ, τί δράσεις ; σοὺς φίλους διεργάσει ; 
ΙΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ 

7 ,, 

ἀπέπτυσ᾽" οὐδεὶς ἄδικός ἐστί μοι φίλος. 
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ΗΙΡΡΟΙΠΥΤΟΌΒ 

ΡΗΛΕΠΗΑ 
ΝΟ ννᾶὺ βᾶνε οπε ἰ Κπον--- γα σῃϊνναν ἴο ἀἷε--- 
ΤῊΘ οπα οὐγα ἔογ {ΠῸ 1115 ἔΠπαῦ σΟΙΏΡΆ585 Τη6. 

 Ἐπίον πιρροιντῦβ, {οἰ ἰοτυεὰ ὃψ ἐπα νυ πε. 
ΗἹΡΡΟΓΥΤΙΒ 

Ο πιοΐμεσ Εδγ, ὑῃνεῖ!πηρβ οὗ {ΠῸ 50π, 
Ὑγηαῦ ψογάβ ὑπυξζίθγα]α πᾶνε 1 Πϑαγα! 

ΝΌΝΒΕ 
Η 5, Ο ΓΩῪ 50Π, 6Γ6 ὁη6 Πᾶνε ἢεδΊά [ΠΥ ΟΥΥ. 

ΗΙΡΡΟΙΥΤῸΒ 
Ιμᾶνε Πεαγὰ Πουτουβ---5 Ποῦ] 1 ΠοΙ]α τὴν ρΡβᾶςε ὃ 

ΝΌΒΞΕ 
Υεα, 1 Ῥεβεεοὴ {πεα Ὀγ ἐῃγν ἔαϊν τἱρηῦ Ππαη. 

ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΒ 
Εεποε ἢ Πῖπὸ Πδπα [!-- [πο ἢ ποῦ τὴῦ νεβίαγε ἐπου. 

ΝΌΝΞΕ 
ΟἿ, θὈγ ἴῃγ Κηβεβ, 4ο ποῦ---8ῇ, β'δαν τὴηδ ποῖ ! 

ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΒ 
Ηονν, 1 που Παϑὶ βαἰα πὸ ψυοηρ, 85 ἔμοι ἀοβ βὰν 

ΝΌΒΞΕ 
Νο ἴδ]ε 15 {Π|5, ΓΩΥ 501, ἔῸσ 411] πλ6 π᾿ 5 ἘΔ 5. 

ΗΙΡΡΟΓΥΤῸΒ 
Τυβῇ, 4 [δὶγ ἴδ]6 ἰς ἔδίγευ ἰο] ἃ ἕο ἐμε νου]Ἱά. 

ΝΌΒΒΕ 
Μῦν οῃ, {πίπε οαἱῇ '---αἰβῆοποιῦγ ποῦ ἐπὶπε οδίῃ. 

ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΒ 
Μυ ἴοηρια δίῃ νοῦ : ΠΟ οδίῇ 15 ΟΠ ΤΥ 50]. 

ΝΌΒΞΕ 
Ο 5οη, νῇῆδὺ υἱὲ ἔμου 40 3-- Ὧν σαν την ἔτ α πᾶς ὃ 

ΗΙΡΡΟΙΓΥΤΟΒ 
Ανδυπὲὶ πὸ νγοσα !--- πὸ ν]]]αΐπ 15 τὴν ἔστε πα. 
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ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΉΦΟΡΟΣ 

ΤΡΟΦΟΣ 

σύγγνωθ᾽- ἁμαρτεῖν εἰκὸς ἀνθρώπους, τέκνον. 
[ΠΠΟΛΥΤΟΣ 

ὦ Ζεῦ, τί δὴ κίβδηλον ἀνθρώποις κακὸν 
γυναῖκας εἰς φῶς ἡλίου κατῴκισας ; : 
εἰ “γὰρ βρότειον ἤθελες σπεῖραι γένος, 
οὐκ ἐκ γυναικῶν χρῆν παρασχέσθαι τόδε, 

620 ἀλλ᾽ ἀντιθέντας σοῖσιν ἐν ναοῖς βροτοὺς 
ἢ χρυσὸν ἢ σίδηρον ἢ ἢ χαλκοῦ βάρος 
παίδων πρίασθαι σπέρμα, τοῦ τιμήματος 
τῆς ἀξίας ἕκαστον" ἐν δὲ δώμασι 
ναίειν ἐλευθέροισι θηλειῶν ἄτερ" 
[νῦν δ᾽ εἰς δόμους μὲν πρῶτον ἄξεσθαι κακὸν 
μέλλοντες ὄλβον δωμάτων ἐκτείνομεν.7 1 
τούτῳ δὲ δῆλον ὡς γυνὴ κακὸν μέγα" 
προσθεὶς γὰρ ὃ σπείρας τε καὶ ὶ θρέψας πατὴρ 
φερνὰς ἀπῴκισ᾽, ὡς ἀπαλλαχθῇ κακοῦ" 

6380 ὁ δ᾽ αὖ λαβὼν ἀτηρὸν εἰς δόμους φυτὸν 
γέγηθε κόσμον προστιθεὶς ἀγάλματι 
καλὸν κακίστῳ καὶ πέπλοισιν ἐκπονεῖ 
δύστηνος, ὄλβον δωμάτων ὑπεξελών. 
ἄχει δ᾽ ἀνάγκην, ὥστε κηδεύσας καλοῖς 
γαμβροῖσι χαίρων σῴζεται πικρὸν λέχος, 
ἢ χρηστὰ λέκτρα, πενθεροὺς δ᾽ ἀνωφελεῖς 
λαβὼν πιέξει τἀγαθῷ τὸ δυστυχές. 
ῥᾷστον δ᾽ ὅτῳ τὸ μηδέν, ἀλλ᾽ ἀνωφελὴς 
εὐηθίᾳ κατ᾽ οἶκον ἵδρυται γυνή. 

640 σοφὴν δὲ μισῶ: μὴ γὰρ ἔν γ᾽ ἐμοῖς δόμοις 
εἴη φρονοῦσα πλεῖον ἢ γυναῖκα χρή. 
τὸ γὰρ πανοῦργον μᾶλλον ἐντίκτει Κύπρις 
ἐν ταῖς σοφαῖσιν" ἡ δ᾽ ἀμήχανος γυνὴ 

1 θρ25ὅ- 6 ἃγθ ζϑῆθγα!γν γϑ]θοΐβα 85 ΒΡΌΓΙΟΙ. 
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ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΒ 

ΝΌΗΒΕ 
Εογρῖνα, 50 : Π6 ἢ τὸ 6, ΠΥ Παεδα5 τηυϑξ ΕΥΤ, 

ΗΙΡΡΟΓΥΤΟΌΒ 
ΝῊ Βαβῦ ἔδοι ρίνεη « Βοπιδ Βεπεδίἢ {ῃ βιη, Ζεϑυβ, αηΐο ῬῬΟΙΩΔΠ, ΒΡΘΟΙΪΟῺῈΒ ΟἰΓ86 ἴο Τη8Δ ἡ ΒῸΥ, ψγετδ [Πγ νυν] ἔο γαΐϊβα ἃ πηογία] βεϑά, ΤῊ ΐβ ουρῃῦ ἔθεν ποῖ οὐ νγοιηθη ἴο Πᾶνε σοξξεῃη, Βαΐ ἴῃ τῃγΥ [ει ρ]65 5ῃοι)]ᾶ πεν ἰὰν ἰΐβ ργίςε, 620 ΟΥ ροϊ]ά, οἵ ᾿ΧῸΠ, ΟΥ̓ ἃ νγεῖρῃξ οὗ ὈΓΟηΖΟ, 
Απᾶ 50 θὺγ 5664 οὗ σοἤΠ] ἄγε, ΕΝΕΥῪ ΤηΔΠ Αἴδεν {Π6 ψνόογέῃ οὗ ἐπαὲ Ηϊς εἴθε, ἀπ ἄν ε]] ἔτεα ἰπ ἔγεαε Ποπιθβ πηνεχϑᾶ οὗ γνΟΙΏΔςἸΠ6, 

Βυΐ πονν--- 500 85 νῦαὲ 80 δρουὲ ἴο Ὀγίησ ΤῊΐ5 θᾶπαὸ ἴο ἐἢε Βοῖηβ, νγὰὲ ἢ] ἔο βαγὲῃ 15 νυ δὶ]. ΗεΥΈΡΥ ἰ5 νγοιηδη Ρτονεα ἃ ρυίθενοιβ ουγβο--- Ηε, γγῆο βερσαῖ δΔηα γϑαγϑᾶ Πδγ, θΔΠ 58.658, Υξεα, 445 ἃ ἀονου, ἴο τ Ἠΐχη οἱ Ηἰς βθᾶπε; ὙΜῈΠῸ Πα νη οι ἐδἸκθῖ ἢ Πομς ἴῃς ποίβοιηξ υγεε 630 Πε]οίςεβ, ἀθοκβ τ ἢ ΒΟΟΟΪΥ Ῥγαν εν ΤῊ Ἰοδίῃ]γ ἴπηασα, Δη4 ἐγῖο κα οαξ τ ἢ ΓΌΒΡ65,--- ΕἸ ΘΒ τσ ασαν, ροοῦ υγείοῃ ! Πῖ5. Βου 56 Π014᾽ 5. νγθαϊ εῃ, Ηςε τὴὰᾶγ ποῖ οβοοβξε : ψῇο δευιεἢ ποΡ]ε Κίη ὙΠ Πεσ, οοπξεπε πχπβὲ βίοιηδοῃ ἢΐβ βοὺγ ἔεδαϑξ : ὟΠο ρεϊξειῃ ἃ σοοάᾷ νΘ, αἱ ἡγουξῃ ] 55 Κίη, Μυβῦ τηυῆϊε ὰρ ἐῃς δνὶ] ᾿πεδέῃ ἴΠε σοοά. 
Ηαρρίεβῦ ψγῆο υνΐηβ ἃ ΟΙΡΠ δ, ἴῃ ψγῃοβα ἢΔ]]5 Α θνδΙη]655 ἐΠΐησ 15 ξῃτοπϑα ἴῃ Ἀ56]655Π655. Βαΐ ἐπε Καθη-ντεά μαξε 1: Ϊη ΓΪΠ6 ἢοιι56 640 Νε᾿ δ΄ ἄννε]] οπα βιβ ον [ῃδη 15 ὑγοιηδη᾽ 5 {πὸ - ΕῸΣ Ουρτῖβ Βεϊξεσ Ὀγίη 5 ἔο ΒίγΈ ἢ ΒΕΓ τηϊςοῃῖοῖ ἴῃ ο]ενεὺ νγοΐξη; ἐπε ΓΕΒΟΌΓΟΕΙ 655 ̓ βοαρεβ 
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γνώμῃ βραχείᾳ μωρίαν ἀφῃρέθη. 

χρῆν δ᾽ εἰς γυναῖκα πρόσπολον μὲν οὐ περᾶν, 
ἄφθογγα δ᾽ αὐταῖς συγκατοικίζειν δάκη 
θηρῶν, ἵ ἵν᾽ εἶχον μήτε προσφωνεῖν τινα 
μήτ᾽ ἐξ ἐ ἐκείνων φθέγμα δέξασθαι πάλιν. 
νῦν δ᾽ αἱ μὲν ἔνδον δρῶσιν αἱ κακαὶ κακὰ 
βουλεύματ᾽ , ἔξω δ᾽ ἐκφέρουσι πρόσπολοι. 
ὡς καὶ σύ γ᾽ ἡμῖν πατρός, ὦ κακὸν κάρα, 
λέκτρων ἀθίκτων ἦλθες εἰς συναλλαγάς" 
ἁγὼ ῥυτοῖς νασμοῖσιν ἐξομόρξομαι, 
εἰς ὦτα κλύζων. πῶς ἂν οὖν εἴην κακός, 
ὃς οὐδ᾽ ἀκούσας τοιάδ᾽ ἁγνεύειν δοκῶ ; 
εὖ δ᾽ ἴσθι, τοὐμόν σ᾽ εὐσεβὲς σῴζει, γύναι: 
εἰ μὴ γὰρ ὅρκοις θεῶν ἄφρακτος ἠρέθην, 
οὐκ ἄν ποτ᾽ ἔσχον μὴ οὐ τάδ᾽ ἐξειπεῖν πατρί. 
νῦν δ᾽ ἐκ δόμων μέν, ἔστ᾽ ἂν ἔκδημος χθονὸς 
Θησεύς, ἄπειμι: σῖγα δ᾽ ἕξομεν στόμα. 
θεάσομαι δὲ σὺν πατρὸς μολὼν ποδὶ 
πῶς νιν προσόψει καὶ σὺ καὶ δέσποινα σή" 
τῆς σῆς δὲ τόλμης εἴσομαι γεγευμένος. 

ὄλοισθε. μισῶν δ᾽ οὔποτ᾽ ἐμπλησθήσομαι 
γυναῖκας, οὐδ᾽ εἴ φησί τίς μ ἀεὶ λέγειν" 
ἀεὶ γὰρ οὖν πώς εἰσι κἀκεῖναι κακαί. 
ἤ νύν τις αὐτὰς σωφρονεῖν διδαξάτω, 
ἢ κἀμ᾽ ἐάτω ταῖσδ᾽ ἐπεμβαίνειν ἀεί. 

ΧΟΡΟΣ 
τάλανες ὦ κακοτυχεῖς ἀντ. 
γυναικῶν πότμοι. 
τίν᾽ αὖ νῦν τέχναν ἔχομεν ἢ λόγους 
σφαλεῖσαι κάθαμμα λύειν λόγου ; 



ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΌΘΒ 

Ταῦ ΓΟΠΥ Ὀγ {πε 5πογύ-ννεἰρσῃϊ οὗ μευ νν ἸῸ, 

Ηδπηατηδὶ 5 5ῃου]α Θ᾽ ΕΓ ἢᾶνε Πδὰ δοορϑ5 ἴο νυῖνϑϑβ, 
Βιιῦ Ὀτγυΐοβ, νὰ ἰδεῖ, πὸ ἴοηρσιθ, 5ῃου 4 ἄννεὶ} 

ψ ἢ {Π 61, 
Ταῦ 50 ὑπ δῪ τηϊσῃϊ ποῦ βρθὰκ ἴο ΠΥ οὁΠ6, 
ΝΟΙ ν»]η 8 Δ ηϑνν ΟΠ ηρ νγοΟγα ἔγΌΤ 5010} 45 {Π 656. 
Βυὺ πονν ἴΠ6 ν]Ὲὲ ὁπ 658 νγεᾶνα νῖ]Ὲ ρ]οῖβ νυν ἡ Πἴπ, 
Απά ουΐ οἵ ἀοοῦβ ὑπεῖνγ Παπαπηδὶ 5 θεὰν ὑΠ6 ννεὺ : 660 
Α5 ὕποι Παβῦ οοῖηθ, ἔοι] αυδθάᾶπ, ἴο [Ποὺ Πὴ6 
ΟΟτη 6 66 ἴῃ τη 6 οὐ ας Που᾿ 5 βδογθα σοσοῇ [!--- 
γνογάβ ὑπαῦ νι ἔοι πἴαϊη-ϑἔγθατηβ [1] νν 858} αὐνᾶν, 
5] αἹοίπρ τηΐη6 εἀγ5. Ηον 5ῃου]α [ θὲ 80 ν]]ε, 
Πο Ἔνεπ νι ᾿εάγίησ σουπῦ τηγβε] ἀςἤ]εα ἢ 
νολδη, 1 ἔεαν σοά : Κπονν, ἐπαῦ βανεῖῃ {πεα. 
Εοτ, μδᾶ 1 ποὺ Ὀγ οδῖῃβ θθεπ ἵγαρρϑα ἀηννάγαβ, 
Ιμδὰ πε ἐὺ ἰουθοῦπα ἴο {6}} {1η|8 ἴο ΓῪ 5116. 
Νονν ἔγοτϊη τηΐηα ἢοτηθ, νγ ἢ ]]6 ΤΉ Θβευβ γεῦ 15 ἴδ, 
Ι σο, 8π4 [1 νν}}}} Κεὲρ τὴν ἰἰρ5 ἔγοτη β5ρεεςῆ. 660 
Βυΐὺ---ν ἢ τὴν ἔαίμεν 1 γτεΐατη, ἴο 566 
Ηονν ὕπο νυν] ῦ τηθεῦ ἢἷβ εγαε, που πα ἴῃν τηϊβίγεβ5, 
Απα 80 Βᾶνα ἰαϑῖε οὗ ἴῃν ἔα} 5 δηλ Ὲ ] 6551 6558. 

Ουγβε γε! Μύυ ψοχηδη-ἢδΐα 5}4]} πε ἐσ θὲ βαϊεά, 
Νοῦ ὑπουρῇ οπα β8Υ ὑμπαῦ [Π15 15 811 τὴν μεῖηα: 
ΕῸΥ ὑπαν 6 Ἔνεὺ βἰγδησεὶν βἰεερεά ἴῃ 5ίη. 
[εὖ βοὴῆβ οπμῈ ποὺ βἰαπα ἔουίῃ δῃὰ ρζονε ἐδειῖη 

οἤαβίς, 
ΟΥ Ἰεᾶνε πη ἔγεε ἴο ὑγρ]ε ὁπ {Π61ΠῈ Ἐν εσ. [Εππὶἰ. 

σηοΗῦΒ 
(Ἧπι. ἰο 862-12) 

᾿Ὸ ἄτεαν ἀατὶς ἄοοτα ἐμαὶ ου νόπαθπ ΒΑ ΤΗ ΠΠσῃϊεά ! 
ΒΥ νῇῃαῦῖ οὐππίησ οὗ ρ]εδαΐϊηρσ, ψ Πεη Τεεῖ ὁποε 

ὉΠΡ, 670 
54} νγα ἰΙοοβα {Πε6 δοοιβευ᾽ 5 ἰγσγθῇ συὶρὴ 
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ΦΑΙΔΡΑ 
ἐτύχομεν δίκας" ἰὼ γᾶ καὶ φῶς. 
πᾷ ποτ᾽ ἐξαλύξω τύχας ; : 
πῶς δὲ πῆμα κρύψω, φίλαι; ; 
τίς ἂν θεῶν ἀρωγὸς ἢ τίς ἂν βροτῶν 
πάρεδρος ἢ ἢ ξυνεργὸς ἀδίκων ἔ ἔργων 
φανείη ; ; τὸ γὰρ παρ᾽ ἡμῖν πάθος 
παρὸν δυσεκπέρατον ἐ ἔρχεται βίου. 

, 

κακοτυχεστάτα γυναικῶν ἐγώ. 
ΧΟΡΟΣ 

680 φεῦ φεῦ: πέπρακται, κοὐ κατώρθωνται τέχναι, 
δέσποινα, τῆς σῆς προσπόλου, κακῶς δ᾽ ἔχει. 

ΦΑΙΔΡΑ 
ὦ παγκακιστη καὶ φίλων δια θορεῦ, 
οἵ εἰργάσω με. Ζεύς σε γεννήτωρ ἐμὸς 
πρόρριζον ἐκτρίψειεν οὐτάσας πυρί. 
οὐκ εἶπον, οὐ σῆς προὐνοησάμην φρενός, 
σιγᾶν ἐφ᾽ οἷσι νῦν ἐγὼ κακύνομαι ; 
σὺ δ᾽ οὐκ ἀνέσχου: τοιγὰρ οὐκέτ᾽ εὐκλεεῖς 
θανούμεθ᾽. ἀλλὰ δεῖ με δὴ καινῶν λόγων. 
οὗτος γὰρ ὀργῇ συντεθηγμένος φρένας 

690 ἐρεῖ καθ᾽ ἡμῶν πατρὶ σὰς ἁμαρτίας, 
ἐρεῖ δὲ Πιτθεῖ τῴ γέροντι συμφοράς, 
πλήσει δὲ πᾶσαν γαῖαν αἰσχίστων λόγων. 
ὄλοιο καὶ σὺ χὥῶστις ἄκοντας φίλους 
πρόθυμός ἐστι μὴ καλῶς εὐεργετεῖν. 

ΤΡΟΦΟΣ 
δέσποιν᾽, ἔχεις μὲν τἀμὰ μέμψασθαι κακαά' 
τὸ γὰρ δάκνον σου τὴν διάγνωσιν κρατεῖ: 
ἔχω δὲ κἀγὼ πρὸς τάδ᾽, εἰ δέξει, λέγειν. 
ἐθρεψά σ᾽ εὔνους τ᾽ εἰμί: τῆς νόσου δέ σοι 
ζητοῦσα φάρμαχ᾽ ηὗρον οὐχ ἁβουλόμην. 
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ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΌΘΒ 

ΡΗΑΛΕΡΗΑ 
Ο δαγίῃ, Ο βιπ, 1 δὰ π5}}γ τεαχυϊεᾶ. 
ΤἬτου ἢ ἢ 5ηᾶγεβ οὗ φα]δυηϊον ον 5}8]}] 5110} 

Ηονν, {το π 45, 5Π4}} 1 οἱοῖϊςα ΓΩΥ ννοΘ, πον "ἰάε 
Ὑγῃηαῖ Οαοὰ ογἦννἢαϊ τηδῃ 5}4}} οἰαπα [οστἢ οὴ ΓΗΥ͂ 5146, 
5841 σοπδβεηΐ ἰπ ΤΥ βπ ἴο θῈ πηδάς ραγίαϊκευ 

ΕῸΓ 8}] 1{{8᾿ 5 ἀπρ βἢ, δηα 4]] 11π᾿5 5Βῃαπιθ 
ΑΥ̓Θ ΡΟΗ Πλ6, πα ψν ἢ 6]πὶ Π{Κὸ ἃ βῃρνυθοκίηρ Ὀγθαῖκου ' 

Μοβὺ δοουγβῦ οὗ τὴν ἔαξε διηοηρ νγοιηδθη ἷ δπη. 

ΟΣ τ 
γος, ννοε ! ᾿Τίβ ἄοπε. Θαδϑη, ἰδ Πα ῃ Πδυρἢὐ ἀνδὶ]εα, 680 
ΤῊΥ θοννευ- τη] 4᾽ 5 ἀενίοα : ̓ἰ8 σαΐη 8]]. 

ΡΗΑΛΕΡΌΠΑ 
νηεβὺ οὗ ν]]ε ! ἀεβενογεσ οὗ ἐπγ ᾿ϊθπᾶς ! 
Ηονν Βαβῦ ἔοι ταϊπεα τη6 ! Μδγ Ζεις ΤΥ 5116 
Θυαϊζα ἔπεα ψ Ὁ ἤδτηα, Ὀ]ασὲ ἐμεδ ἴο ΠΟΙ Κη 655} 
ΙΑ 1 ποῦ {6]} {Πεε-- ποῖ ἀϊνίπε ἢν ρΡυϊροβεῦ.-- 
ΤῸ 5ρεὰῖκ ποὺ ἐπαὲ ὑγῃθγεθυ 1 8πὶ πὸν ἀἰβῃοπουγεα 
Βαΐ ἐποι ψου]άϑὲ ποὺ ἔοσθεασ. 1 5}}81]} ποῖ ποιν 
ἔνεη 16 ἀπβῃδπηδᾶ ! (ἡ ραιιε) 

ϑοῖὴβ παν ρΪβα τημϑβὲ 1 Ηπά. 
Εον γοπάευ ΡοΟΥ ψ ἢ 50] Κεεη-εαρεά ψ 1} υυάτῃ 
58}4}] ἕο Ηἰβ βἰγε δοοιιβὲ τηδ οὗ ἴῃγν 5ἴῃ, 690 
5}4}] ἐ6}} ἴο ἀσὲα ΡΙΓΕΠειιβ τὴν τη βομαποα, 
58.4}} Ὀ]αΖα {Π6 5ῃδιηείῃ! ἰδ]6 ἘΒτΟΌΡἢ Ἔνεῖγ ἰδπά, 
Οὐγ8865 οὴ ῃ66, ἀπά ψγῆοβο ἐῃπγαβέθι ἴῃ 
Τὸ ἀο Ρᾶ56 βευνίοε ἴο ὉΠ] ηρ ἔτ] 6 πᾶς ! 

ΝΌΗΒΕ 
Μίβἔγεββ, ποι τηδγϑὶὺ γανὶ]α τηΐης εν]] ΨΌΙΚ, 
Εογ στδῃκ]ίηρ ραΐπ ΒδδΥ5 ἴῃγ αἰβοογητηθπὶ ἤονῃ : 
Υεῖ βοτηθυ δῦ τηϊρ δ 1 ΔΠβῖνευ, νγου]άσε μοι ΠΘΑΡ 
1 πυτβεά {πεε, Ἰονεὰ ἐῃες, ξουρῇξ ἔου τ αἴξεαβε 
Α Βεδιπρ θ81πι,---ηά ξουπα ποὲ ἐμαὶ 1 ᾿ψγου]ά. 

ΥΟΙ, ΤΥ. ἮΉ 3: 



[ΠΠΟΛΥΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΣ 

700 εἰ δ᾽ εὖ ἡ ἔπραξα, κάρτ᾽ ἂν ἐν σοφοῖσιν ἦ' 
πρὸς τὰς τύχας γὰρ τὰς φρένας κεκτήμεθα. 

ΦΑΙΔΡΑ 
ἦ γὰρ δἰξανα ταῦτα κἀξαρκοῦντά μοι, 
τρώσασαν ἡμᾶς εἶτα συγχωρεῖν λόγοις ; 

ΤΡΟΦΟΣ 
μακρηγοροῦμεν' οὐκ ἐσωφρόνουν ἐγώ, 
ἀλλ᾽ ἔστι κἀκ τῶνδ᾽ ὥστε σωθῆναι, τέκνον. 

ΦΑΙΔΡΑ 
παῦσαι λέγουσα' καὶ τὰ πρὶν γὰρ οὐ καλῶς 
παρήνεσάς μοι κἀπεχείρησας κακά. 
ἀλλ᾽ ἐκποδὼν ἄπελθε καὶ σαυτῆς πέρι 
φρόντιζ᾽" ἐγὼ δὲ τἀμὰ θήσομαι καλῶς. 

710 ὑμεῖς δέ, παῖδες εὐγενεῖς 'Γροιζήνιαι, 
τοσόνδε μοι παράσχετ᾽ ἐξαιτουμένῃ, 
σιγῇ καλύπτειν ἁνθάδ᾽ εἰσηκούσατε. 

ΧΟΡΟΣ 
ὄμνυμι σεμνὴν Αρτεμιν Διὸς κόρην, 
μηδὲν κακῶν σῶν εἰς φάος δείξειν ποτέ. 

ΦΑΙΔΡΑ 
καλῶς ἔλεξας. ν δὲ ἡ προστρέπουσ᾽ ἡ ἐγὼ 
ηὕρηκα δῆτα τῆσδε συμφορᾶς ἄκος, 
ὥστ᾽ εὐκλεᾶ μὲν παισὶ προσθεῖναι βίον, 
αὐτὴ δ᾽ ὄνασθαι πρὸς τὰ νῦν πεπτωκότα. 
οὐ γάρ ποτ’ αἰσχυνῷ γε Κρησίους δόμους, 

720 οὐδ᾽ εἰς ̓ πρόσωπον Θησέως ἀφίξομαι. 
αἰσχροῖς ἐπ᾽ ἔργοις εἵνεκα ψυχῆς μιᾶς. 

ΧΟΡΟΣ 
μέλλεις δὲ δή τι δρᾶν ἀνήκεστον κακόν ; 

ΦΑΙΔΡΑ 
θανεῖν: ὅπως δέ, τοῦτ᾽ ἐγὼ βουλεύσομαι. 
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Ηδά 1 5ρεά ν'ε]}, γτρης υνῖβε παά 1 θεαἊπ Πεϊ]ά ; 700 
ΕῸΓ, 85 νγὰ 5Βρ66(, 50 18 ΟἿΓ νν ]5 ΟΠ 5 [Ἀτη6. 

ΡΗΛΕΡΗΑ 
ΗΔ! 5 {15 150 ὃ---6 οι ]α {Π|158 5 ΕΠδὲ τὴς πονν, 
Τὸ πᾶνε βίδα θεά τηθ6, αηά ὕῃξῃ οἷοβε ἴῃ βἰσῖίε οἵ νου ἢ 

ΝΌΒΒΕ 
νΥε νναϑῖε {πε {ἰπ|6 'π βρθεοῖῆ. [Ὃννὰβ ποῖ ννῖβ6. 
Υεῖ Ἔνθ ἔπῸπι Π15 ποτα 15 Ἔβοᾶρθ, τὴν οἢ11α., 

ΡΗΛΕΡΌΗΑ 
Ῥεδοα ἴο ῃυ ἰα]κ. Τὴν οουη56] μαγεϊοίογα 
γγαβ 5ῃδπ)ηθ, δπᾶ τηϊϑοῃϊεῦ πη 6 ἐπάθανοιγ νν88. 
Ηξηος ἔτομη ΤΥ βἰρῃϊ:; ἔοσ. {ππα οὐ 56] ἴὰκε 

Τπουρΐ. 
ΙνἸ τὰν πεεαᾶβ νν}}} 464]---πα ΠΟΠΟυΓΑΪΥ. 

[χε Ν᾿ υπ5Ε. 
Βαυὺ γε, Ο ΤἸτοσθζεπ᾿ 5 ἀδυρη ευβ ΠΟΌΪΥ ὈΟΙΉ, 710 
Οταηΐ ἴο ΤΩΥ̓ ΒΡ] οαἰϊίοη ὑΠϊ5, αὐ {Π}18--- 
ἢ 51:16 πο νοὶ] νυῃδὺ τΠϊηρβ γα ἤθσα ἢᾶνα ἢδαγά, 

σΗοΕῦΒ 
1 ουνεαῦ ὈΥ γανεγεπα Αὐζεμηΐβ, Ζειβ᾽ οἢ1]4, 
Νενεῦ ἴο θάᾶγα ἴο ᾿ἰσῃῦ οὗ {Πῖπε 1115 δα σἢΐ 

᾿ ΡΗΛΕΡΒΑ 
Του Παϑὺ ψν6]] βαϊά. Νον, δ 1 στηυβ6, 1 ἢπὰ 
Ὁ πε τεΐαρσε, οπ6, ἔγοσα {Π}15 σα] αἱ Υ, 
850 ἴο θεαιδαὶῃ ΠΥ 508 ἃ εξ οὗ ΠΟΠΟΏΓ, 
Απα ννῆδῦ 1 πηδᾶν ἔγοτῃ {Π}15 ἀἀν᾿β ΓαΪϊη βάν. 
ΕῸΓ παν Ὶ Ψ011}} 1 σἤδιης ὑῃς [4115 οὗ τεῖος, 
ΝΟΥ ψ|1} [1 τηδοῦ {πῸ ἔδος οὗ ΤΠδβειιβ Ἔνευσ, 790 
ΕοΥ οπε Ροοῦ [ξε΄ 5 58Κε, δέζευ 411 {Π|8 βῃδιηδβ. 

σΗΟΗῦ8 
ἢ, νη ἴπου ἀο ἃ ἀεεά οὗ 11] ραϑβῦ εὐτε ἢ 

ΡΗΛΔΕΌΒΑ 
Ὀὶς ψν}}} 1. Ηον--ου ὑΠ15 ψΨ}}} 1 ἴακε ἐπουρῃΐ. 
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ΧΟΡΟΣ 

εὔφημος ἴσθι. 
ΦΑΙΔΡΑ 

καὶ σύ γ᾽ εὖ με νουθέτει. 
ἐγὼ δὲ Κύπριν, ἥπερ ἐξόλλυσί με, 
ψυχῆς ἀπαλλαχθεῖσα τῇδ᾽ ἐν ἡμέρᾳ 
τέρψω" πικροῦ δ᾽ ἔρωτος ἡσσηθήσομαι. 
ἀτὰρ κακόν ὟΕ χἀτέρῳ γενήσομαι 

θανοῦσ᾽, ἵν᾽ εἰδῇ μὴ πὶ τοῖς ἐμοῖς κακοῖς 
ὑψηλὸς εἶναι" τῆς νόσου δὲ τῆσδέ μοι 
κοινῇ μετασχὼν σωφρονεῖν μαθήσεται. 

ΧΟΡΟΣ 
ἠλιβάτοις ὑπὸ κευθμῶσι γενοίμαν, 
ἵνα με πτεροῦσσαν ὄρνιν 
θεὸς εἰνὶ ποταναῖς ἀγέλαις θείη" 
ἀρθείην. δ᾽ ἐπὶ πόντιον 
κῦμα τᾶς ᾿Αδριηνᾶς 
ἀκτᾶς ᾿ριδανοῦ θ᾽ ὕδωρ' 
ἔνθα πορφύρεον σταλάσσουσ 
εἰς οἶδμα πατρὸς τριτάλαιναι 
κόραι Φαέθοντος οἴκτῳ δακρύων 
τὰς ἠλεκτροφαεῖς αὐγάς. 

“Ἑσπερίδων δ᾽ ἐπὶ μηλόσπορον ἀκτὰν 
ἀνύσαιμι τᾶν ἀοιδῶν, β 
ἵν᾽ ὁ ποντομέδων πορφυρέας λίμνας 
ναύταις οὐκέθ᾽ ὁδὸν νέμει, 
σεμνὸν πέρμονα κύρων 
οὐρανοῦ, τὸν ΓἼΑτλας ἐ ἔχει, 

κρῆναί τ᾽ ἀμβρόσιαι χέονται 
Ζανὸς μελάθρων παρὰ κοίταις, 
ἵν᾽ ἃ βιόδωρος αὔξει ζαθέα 
χθὼν εὐδαιμονίαν θεοῖς. 

στρο 

ἀντ.α 



ΗΙΡΡΟΙΥΤΌΒ 

σΗοπῦβ 
ἈἘ Πυ5ῃ! 

ΡΗΛΑΕΠΠΑ 
Ο γεα, δάνίβε πη6 νυν ίβεϊγυ ποι ! 

Βυξ 1 5}4}} σ᾽αάδη ΟΥρυὶβ τὴν ἀ6βίγου συ 
Βγ ἢεξειϊίησ ουὖ οὗ Π1ἴ6 οἱ) {Π158 βαπηβ ἄδυ, 
Απᾶ νδπα 564 50 ΕΥ̓͂ Οἱξίαι ’Ιονα 5141} [06. 
Υεὺ ἴπ τὴν ἀδαΐῃ νν}}} 1 θεοοιηα ἴΠ6 θᾶπα 
Οἵ οπεα "εβίάβ, ὑπαῦὺ ἢ τῆδυ ὑγϊατηρἢ ποῖ 
ΟΥΕΓ ΤΥ ψγο65, 86], ζα Κίηρ' οὗἉ Τὴν ρΡαΐῃ, 730 
Ηἰ5 βῆδυβ, τῆδυ ᾿θδῖῚ ΒΟΙΠα νυν] ΟΠ 5 [ΕΠ ΡΟΓΆΠΟΘ. 

[χὶξ ΡΗ ΔΕ πα. 
σΗΟμῦΒβ 

ὕπάετν ἴΠπ ἀγομεα οἰ Ο σγεσα 1 ᾿γίπησ, (ϑέγ. 1) 
ΤἼηδῦ {ποτα ἴο ἃ ὈΪτα τηϊσῃῦ ἃ αοα σἤδηρε τη6, 

Απᾶ δἴδυ τὰ {πε ἔοοκβ οὗ {ἴπΠῸ υυἱηρεά {πίπηρϑβ ἢγίησ 
Ονεῦ ἴΠ6 5.)7Ὲ}} οὗ ἴΠ6 Αἀτίδῃ 5868 [᾿πρ, 

Ιτηϊσηϊ 5ο0δΓ--ἃ Πα 508 Γ,---ἼρΡῸΠ ΡοΪβεα ψνῖησϑδ ἀγθάχη- 
Ο᾽ ἐγ ὅῃ6 β'γαπα πεσε Εὐϊἀδηβ᾽ νγαΐευβ Ὀ6, 

Πετε ἄονῃ ἴο {Ππ 568-576 }} ρΌΓΡ] 6- σ᾽] δατηϊη σ᾽ 
ΤΠΕ ἴδαῖβ οὗ Π6 δυπ-ροα 5 ἀδαρἢ ο 5 ἀγῈ βιγεδυηΐηνσ, 
 ΟΥ̓ΤΠε {Πγ]ς6-58α 5ἰβίευβ ἴοΥ ΡΠ δδίΠοη 5 σῃϊηνσ, 740 

Βἴδγ- ἤλ5ῃ 65 οὗ βίγαη σε βδυβ διῃθευ- θδιηϊηνσ! 
« (Ήπι. 1) 

Ο ἴο νἱῃ ἴο {πε βίσαπα Ποτα ἴΠ6 ἀρΡρ]65 ᾶἃῖα στον ϊηρ 
ΟΥ̓ πε Ηεβρεγα ομδηΐειβ Κερὺ ἴῃ νναχά, 

ἸΏ εσα πε ραΐῃ ονεῦ Οσθδη ρυτρΡΙ6- σ]ονίπσ 
ΒΥ {πε 5685 [οΥα 15 ἴο {Π6 βεδίδσευ Ὀατγεᾶ ! 
Ο ἴο ἸΙρῃῦ ψῇεσα Αὐ]85 μαΐῃ ἀγα ἰπῃ ἢΐβ Κεερίῃρ 

Τῆς Ῥουση ἐν ῖχὺ εαυΐῃ δηά ἴῃς πεανεηβ ᾿εβίδυγο, 
Ὑ Ώετα {Π6 ἔου ἴδ 5 δα Ὀγοβίαὶ βαηνγαγα ἀγε Ἰεαρίηρ 
Βγ {Πε σοῖο εβ Πεσα ΖΕ ἴπ ἢΐ5 4115 ᾿Ιεἐἢ βἰεερίηρ, 
Πεσε πε θουηῖν οὗ Εδγξῃ {πὸ 11{6- Βεβέονϊηρ 7560 
ΤῊΣ Ὀ]155 οὔ πε (οαβ ἐνεσ Πίρσηευ ἰ5 πεαρίηρ ! 
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ΙΠΠΟΛΎΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΉΦΟΡΟΣ 

ὦ λευκόπτερε Κρησία 
πορθμίς, ἃ διὰ πόντιον 
κῦμ' ἁλίκτυπον ἅλμας 
ἐπόρευσας ἐμὰν ἄνασσαν 
ὀλβίων ἀπ᾽ οἴκων, 
εἴς κεν ὑ άρῳ; ὄνασιν. 
ἢ γὰρ ἀπ᾽ ἀμφοτέρων 
ἁ Κρησίας ἐκ γᾶς δύσορνις 
ἔπτατ᾽ ἐπὶ κλεινὰς ᾿Αθήνας, 
Μουνίχου δ᾽ ἀκταῖσιν ἐκδή- 
σαντο πλεκτὰς πεισμάτων ἀρ- 
χὰς ἐπ᾽ ἀπείρου τε γᾶς ἔβασαν. 

ἀνθ᾽ ὧν οὐχ ὁσίων ἐρώ- 
των δεινᾷ φρένας ᾿Αφροδί- 
τας νόσῳ κατεκλάσθη" 
χαλεπᾷ δ᾽ ὑπέραντλος οὖσα 
συμφορᾷ, ἘΡΡΕΜΡΩΝ 
ἀπὸ νυμφιδίων κρεμαστὸν 
ἅψεται ἀμφὶ βρόχον 
λευκᾷ καθαρμόξζουσα δείρᾳ, 
δαίμονα στυγνὰν καταιδε- 
σθεῖσα, τάν τ᾽ εὔδοξον ἀνθαι- 
ρουμένα φάμαν, ἀπαλλάσ- 

΄ ᾽ς 5 Ν “ Μ᾿ 
σουσὰά τ ἀλγεινὸν φρενῶν ἐρωτα. 

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ (ἔσωθεν) 
᾽ » ᾽ 

ἰοὺ ἰού" 
βοηδρομεῖτε πάντες οἱ πέλας δόμων' 
ἐν ἀγχόναις δέσποινα, Θησέως δάμαρ. 

ΧΟΡΟΣ 

στρ. Α΄ 

ἀντ. 3' 

φεῦ φεῦ, πέπρακται" βασιλὶς οὐκέτ᾽ ἔστι δὴ 
γυνη, κρεμαστοῖς ἐν βρόχοις ἠρτημένη. 



ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΌΒ 

(ϑιν. 2) 
Ο νϊξο- νη σεα σα] εν ἔγοτη Οὐεῖθ᾽ 5 ΓᾺΥ 5ἤουο, 

ὙΥΏοβα Κεεὶ ονοὸῦ ἀἄθορ-βϑδα βυγρεβ βρεααϊηρ, 
ΤὭτοιρἢ {πεῖν ἤγίηνσ ὈγπῈ δηα {Πδἰγ θά. Ό} 6 - ΤΌ ΔΓ, 
Οπναιὰ ἀηα οηνναγὰ τὴν ἰδὰν ὈΟΓΘ, 

Ετοπῃ ἃ 0]155- ἔγαῦ σῃ! δ ραϊασα ἃ ρυποαβ55 ἰδδάϊηρσ 
Τὸ {πε Ἰον οὗ ἃ θγ144] οἵ νος Ἂχοεεαϊηρ !--- 

ΕῸΓ, ἃ Ὀἰνὰ 1Π1-θοάϊηρ, ὑῃγ 5411 ἢϊ τ θα ο᾽εΥ 
ὙΠ της οὐτβε οὗ πε Οτεΐδη ἰαπαὰ ἀπο Αἰ 6ηθ᾽ 

σἱογίουβ βίγαπά, 
ΤΊ] {πὰ βεαΐαγεοιβ Ἰαβῃβα ἴο πε Ῥεδοὸὴῆ Μαυπγυοῃίδη 

1ῃ6 Παννβευτ- δ ηα, 
Απα βριδπρ απο δαυΐῃ᾽ 5 ἥττη ἤρου. 

ὙνΠεογεΐογα, νν ἢ Ἰονε- Ῥαηρβ 411 ἀπ θ]εσὶ (Ἅπέ. 2) 
ΕῸΓ ΠεΥ σι, επΐεγοα ἴπ Αρησγοαϊξε, νυϊησίηρσ 
Ηεῖ Πεαγὺ- ϑυσησθ ἀΘΌ ΠΑ ΘΓ, ἃ ἔδυ αι] σιαβῦ. 
[1κῸ ἃ ψσεοκαϑα 5ῃ]ρ βἰῃκίηνσ, αἰβαβίαυ-ορρυ ββεά 

Ονεῦ ΠεῚ Ὀγ146- ον εΥ 5 ταΐξευβ Πϊησίησ 
ΤῊΘ ΠΟΟ5Ε, 588]] 516 οαϑῦ {Π6 601] οἰ οβε- ο" πσίηρσ 

Ἠοιπα {πΠῸ6 πδοκ {πὲ νγαὰβ νυν τεῦ δηα ον !οϑῦ, 
Βεοδιιβε ὑπαὶ νἹ ἢ 5ῃ Δ ἀευηρ 5Βῆδτηθ 5Π6 βγη ΓΟ ΠῚ 

ἃ Ἰοαϊῃ αὶ Ππδιηρ, 
Απᾶα 5Π6 οἴηοβ6, πῃ 15 βἰεδα, ἔΠ6 βἰδίῃ]θβϑ σπου οὗ 

ἃ νἱΐε᾽ 5 δῦ ἔαλτηθ, 
Απά, ἴοΓ δηριΐβῃ οὗ Ιονε, μεαγί-τεβῦ, 

[44 οτγῳ τυϊλλη]} 

μαι ἰο ἐλ τόδοιθ, αἰΐ ψὲ πῖσλ ἐλε λοιιδε ! 
ἴπ ἰδε οἰγαπρίπισ ποοδὲ ἰς 1 μεβειιδ᾽ τυ, ΟἿ πιϊδίγοδα } 

σΗΟΕῦΒ 

γοε ! οε ! ᾿Τίβ ἄοπε ! Νὸὼὸ τηοῖε---ΠῸ ΤΟΥ ἴ5 586, 
Τῆς ααεεη---ἰη γοη ΠΟΟ56 ταΐξου-πὰπσ ἀροδαυρῃς ! 
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ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ 
, ᾿ 5 

780 οὐ σπεύσετ᾽ ; οὐκ οἴσει τις ἀμφιδέξιον 
σίδηρον, ᾧ τόδ᾽ ἅμμα λύσομεν δέρης ; 

ΗΜΊΧΟΡΙΟΝ α’ 
, “ “ Ἃ “- “ Ψ 

φίλαι, τί δρῶμεν ; ἢ δοκεῖ περᾶν δόμους 
λῦσαί τ᾽ ἄνασσαν ἐξ ἐπισπαστῶν βρόχων ; 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ β' 
,7] ᾽ ᾽ ͵ ΄ ’ 

τί δ᾽ ; οὐ πάρεισι πρόσπολοι νεανίαι ; 
Ν Ν 7 ᾽ ᾿ . - “ 

τὸ πολλὰ πράσσειν οὐκ ἐν ἀσφαλεῖ βίου. 
ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ 

: ΄ 3,9 , » ΄ 

ὀρθώσατ᾽ ἐκτείνοντες ἄθλιον νέκυν, 
πικρὸν τόδ᾽ οἰκούρημα δεσπόταις ἐμοῖς. 

ΧΟΡΟΣ 
3 ,ὔ « 7 - 

ὄλωλεν ἡ δύστηνος, ὡς κλύω, γυνή" 
ἤδη γὰρ ὡς νεκρόν νιν ἐκτείνουσι δή. 

ΘΗΣΕῪΣ 
“ ΄ :] 

790 γυναῖκες, ἴστε τίς ποτ᾿ ἐν δόμοις βοή; 
ἠχὴ βαρεῖα. προσπόλων μ᾽ ἀφίκετο. 
οὐ γάρ τί μ᾽ ὡς θεωρὸν ἀξιοῖ δόμος 
πύλας ἀνοίξας εὐφρόνως προσεννέπειν. 
μῶν Πυτθέως τι γῆρας εἴργασται νέον ; ; 
πρόσω μὲν ἤδη βίοτος, ἀλλ᾽ ὅμως ἔτ᾽ ἂν 
λυπηρὸς ἡμῖν τούσδ᾽ ἂν ἐκλίποι δόμους. 

ΧΟΡΟΣ 
᾽ » Ὁ“ ’, ’ὔ οὐκ εἰς γέροντας ἥδε σοι τείνει τύχη, 

Θησεῦ" νέοι θανόντες ἀλγυνοῦσί σε. 
ΘΗΣΕῪΣ 

Μ ’ ,’ὔ -»“" Ν 

οἴμοι" τέκνων μοι μή τι συλᾶται βίος ; 
ΧΟΡΟΣ 

“ Ψ ἈΝ ς “ἵ ἡ 

800 ζῶσιν, θανούσης μήητρος ὡς ἀλγιστὰ σοι. 

ΘΗΣΕΥΣ 
τί φής ; ὄλωλεν ἄλοχος ; ἐκ τίνος τύχης ; 
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[Οὐ τυϊλῖη. 

Ο λαρίο [----τοὴἱ πὸ πα ὑγίησ ἐλ δἰθϑοὶ ἰτυο- οὐ σοί, 780 
"Γ ογονυϊδ ἰο ἰοοδο ἐπῖ5 οἱποίπιτα Οὐ ἤθ7 πεοῖ ὅ᾽ 

ΒΕΜΙ-ΟΗΟΘΕῦΒ ] 
γΠηδὺ 51|4}} υννε ἀο, ἔπ] παβ} [26 6πὶ γα νγὲ 5Πο]α μᾶ55 
ΤἼῊς ἀοοΥβ, πα ἔγομ ὑΠ 6 Πα] ον Ιοοβα ἴΠ6 απ θ᾽ 

ΒΕΜΙ-ΟΗΟΗΌΒ 2 
ννῃεγοΐοσε ὃ ΑΥ̓Ὲ ΠΟ γοὰηρ ΠαΠπαπηαϊά5 αὖ ΠΕῚ 5146} 
ΤῊΣ θυ τηθαα ον ὑτεδά θίῃ ρϑυ]οι5 ραΐῃϑ. 
[Οὐχ τοἱλμῖη.] 
ὕὐπογαριρ ἐδιθ ἰϊριδδ, δίγεαΐ οἱέ ἐΐ6 ἀαρί655 σοΥρ66. 
Βιείον μοιιδο-τυαταϊη ἰλ15 15 ΤΟΥ τῖρ ἰοταὶς ! 

σΗΟΘΗῦΒ 
Πεδὰ 15 ὑπ ννοθῦα] Ἰδᾶγ, Ὀγ ὑπαῦ οὐγ: 
Ενθῃ πον παν βύγθακ ΠῈῚ 8ἃ5 ἃ ΘΟΥΌ56 15 βίγεα]ο θά. 
πίθου ὙΒΈΒΕυϑβ. 

ΤΗΕΒΕΙΒ 
γνοσηβη, Κπον γε νναῦ πηθϑηβ {Π}15 ΟΥὙ νν ΓΠ]Π ἢ 790 
Α ἀοϊοτοιβ 5ῃῆγϊ εκ οὗ Παπατηδὶ 5 γεδοῃ θα τηΐπ 8175 ; 
ΝοΥ ἀεῖρηβ ὑΠ6 ἤουβα ἴο Ορεῃ (0015 ἃῃηὰ σγεεῦ τὴη68 
ΒΙΠεΙν, 85 ἔγοση ὑΠ 6 οὐᾶο]α σουηῈ ΠΟΙΊ6. 
Ηδῇῃ δυρσῃῦ ἀπίονγαγα Παρρεα ἴο ΡΙΠειϑ᾽ 614 ἢ 
ΥΥ ε]}- συ ΚΕῚ ἴῃ γ ΘΑ 5 ἰδ Π6, γεῦ 4016. εσε ΟὔΓ5 
ΠῚ Πᾶρὶν ἴαγε ἢΐ5 ἔβεῦ ἔτοσὰ {πε βα 8115 ἔουτῃ. 

ΘΗΟΕΒῦΒ 
Νοῦ ἴο {Π6 οἹα ρεγίαϊῃβ ὑΠ15 ἔῃ υΐβοῆδποα, 
ΤΉαβααβ: ὑΠ6 γουπρ' Πᾶνε αἰεα, ἔῸΓ στοῦ ἴο {Π 66. 

ΤΗΕΒΕῦΒ 
οΥὟΝοΕ {- -ἰβ ἃ οΠ116᾽ 5 116 Ὀγ ἐπε βροῖ]οὺ τεῦς} 

σΗοΕῦβ 
ὙΠΕΥῪ ᾿ἰνε, πεῖν πηοΐμεῦ ἀθδα- ἀ]85 ἕο υ {πες ! 800 

ΤΗΕΒΕῦΒ 
ΥΥΠαῦ βαγ᾽ βὺ ἔπου ;---α6Δα--- τὴν νἱἕε ἢ ΒῪ νη δὲ τη ϊβῃαρ 
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ΧΟΡΟΣ 
, ἂν » "Δ ᾽ 

βρόχον κρεμαστὸν ἀγχόνης ἀνήψατο. 

ΘΗΣΕΥ͂Σ 
λύπῃ παχνωθεῖσ᾽, ἢ ἀπὸ συμφορᾶς τίνος ; 

ΧΟΡΟΣ 
“ » »᾿ Ν ᾽ Ν , τοσοῦτον ἴσμεν" ἄρτι γὰρ κἀγὼ δόμοις, 

Θησεῦ, πάρειμι σῶν κακῶν πενθήτρια. 

ΘΗΣΕΥΣ 
3. ἀν σε 7 “- - ἌΚΩΝ ᾿Α 7 

αἰαῖ: τί δῆτα τοῖσδ᾽ ἀνέστεμμαι κάρα 
πλεκτοῖσι φύλλοις, δυστυχὴς θεωρὸς ὧν ; 
χαλᾶτε κλῇθρα, πρόσπολοι, πυλωμάτων, 
ἐκλύεθ᾽ ἁρμούς, ὡς ἴδω πικρὰν θέαν 
γυναικός, ἥ με κατθανοῦσ᾽ ἀπώλεσεν. 

ΧΟΡΟΣ 
39... ΔΝ » ῇ, “ 

ἰὼ ἰὼ τάλαινα μελέων κακῶν" 
ἔπαθες, εἰργάσω 
τοσοῦτον ὥστε τούσδε συγχέαι δόμους. 
αἰαῖ τόλμας, βιαίως θανοῦσ᾽ 
ἀνοσίῳ τε συμφορᾷ, σᾶς χερὸς 
πάλαισμα μελέας. 
τίς ἄρα σάν, τάλαιν᾽, ἀμαυροῖ ζωάν ; 

ΘΗΣΕΥ͂Σ 
" 3 ἐς Υ ", Φ “ 

ὦμοι ἐγὼ πόνων" ἔπαθον, ὦ πόλις, στρ. 
“ ἴω ,ὔ 

τὰ μάκιστ᾽ ἐμῶν κακῶν. ὦ τύχα, 
ὡς μοι βαρεῖα καὶ δόμοις ἐπεστάθης, 
κηλὶς ἄφραστος ἐξ ἀλαστόρων τινός. 
κατακονὰ μὲν οὖν ἀβίοτος βίου: 
κακῶν δ᾽ ὦ τάλας πέλαγος εἰσορῶ 
τοσοῦτον ὥστε μήποτ᾽ ἐκνεῦσαι πάλιν, 
μηδ᾽ ἐκπερᾶσαι κῦμα τῆσδε συμφορᾶς. 



ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΌΒ 

σΗΟΘΗῦΒ ; 
ΤῊΣ 5ἰγδηρ)ηρ ποοβα ρους Ποὺ Πϑοῖς 586 οοἰ]εά, 

ΤΗΕΞΕῦΒ 
ΒΥ ρστίεῦ 5 ἴοι ἢ ΠΌΖΕΙ, οΥΓ οὗ νυβαῖ «]οϊίοι ὃ 

σΗΟΗῦ8 
Νο ποτὰ 1 Κπον,, ἴον ἴο {πα ἢ 4115 θα  πονν, 
ΤΠ βθιιβ, [ σατηδ, Ο᾽ΕΥ {ἰπ656 ὑΠῖης 1115. ἴο τπου ΓΠ. 

ΤΗΕΒΕΌΒ 
νος ! νι {Π656 νγεαϊῃὲξα ᾿δανεβ ΨΨΗΥ 5 μηΐπα μοδά 
τον πηθά.---|}]-σἴασγεα Παυθίη σαὶ οὗἩ οσγδο]δβ ἢ 
Θῃοοῦ Ἀδοὶς ἔηε ὈοΪ ἴδ, τὴν βεγνδηΐβ, οὐ {ΠῸ ἄοοῦβ: 
Ι,οο868 Ὀᾶγβ5, ὑπαὶ 1 τηδὺ 566 {Π|15 ὈἱΓΓΕΥ εἰσηΐ, 
Μνυ νυἱΐβ, ψνῆο μαΐῃ ἀεβίγογθα της Ὀγ πεῖ ἀβαίῃ. 

Τλο ραίαοε ἐ5 ἰλτγοτῦπ ορέπ, ἀπε ἐΐδ σοῦρδ6 ὁ ΡΉΛΕΡ πα 
αἰδοίοδειὶ, τυέμ πότ παπαηιαϊαις στομρεα τοιπὰ τ. 

σΗΟΗῦΒ 
νος ἴον ὑπ ν πηίβευυ Ἐ δοα ἔου {πίῃς 1115, ῆο μας 

βυεγτεα ἀηα νυ τουρῇΐ 
ΒΌΘὮ ἃ ΤΠ]ηρ᾽ 85 ἴπ στα] 5Π4}} νυ Π 6] ἐπα Ποης ! 

Αἢ ἴον ἴῃν ἀεβρεταῖα ἀβεα, ψῆο Ὀγ νίοϊεποε ὑη- 
ΒΑ] ον εα Παϑῦ βουρἢῃϊ [νγεβεν Παβὺ σδυρῃε ! 

Ι)εαΐῃ, πο ἢ Πᾶπα ἀεβραϊτηρ {πε 411-ο]]ηνσ 
ὙΠῸ βῃγουάθι ἴῃ γ 16, Ὁ Παρ] 655, ἰὴ σοοιῃ 

ΤΗΕΒΕῦΒ 
(81:.}) 

ΑὮ πια ἔῸγ τὴν νγοα8.---ἰ Πᾶνε βυβετγεα οδ]δτηϊγ, στεα'. 
Ο τὰ Ρξορίεβ, θεγοπα 4}} οὐπεγ !--- Ο ἔοοὐ οἵ ἔδϊε, 
Ηον Παϑβὺ ἔποι ἤϑανην ἐγϑιηρ]εα τη πα πηΐπα, 
Ὁπ]οοκεα-ἔογ ὈΠρΡῊΣ ἔγουη βοπηε ἀνεηρίηρ ἢεπά.- - 

Ναν, θυΐ ἀεβίγποϊίοη ἐΠδὲ Ὀ]αβίει ἢ τὴν 116 Ἔνεσιηοσε! 
Οῃ ἃ 5868 οἔ αἰβαβίεν 1 Ἰοοῖΐ, οῃ ἃ 56 νυ πουξ 5Π0Γα, 

580 ναβῖ, ὑπαῦ πενεὺ οδῃ 1 ϑυνίηιν ὑἐπεγεοαυΐ, 
ΝὸοΥ τάς {με βασρα οὗ {}}15 οδ] δηλί ἐγ. 

227 

810 



ἹΠΠΟΛΥΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΉΦΟΡΟΣ 

’ , 7 ἐκ Ἃ 7 «τίνα λόγον τάλας, τίνα τύχαν σέθεν 
βαρύποτμον, γύναι, προσαυδῶν τύχω ; 
ὄρνις γὰρ ὥς τις ἐκ χερῶν ἄφαντος εἶ, 

7) Δ τ «- (ς , πήδημ᾽ ἐς “Αἰδου κραιπνὸν ὁρμήσασά μοι. 
8830 αἰαΐ αἰαῖ, μέλεα μέλεα τάδε πάθη. 

, θ ὃ Δ 2 ͵ς 

πρόσωθεν δέ ποθεν ἀνακομίζομαι 
τύχαν δαιμόνων 
ἀμπλακίαισι τῶν πάροιθέν τινος. 

ΧΟΡΟΣ 
οὐ σοὶ τάδ᾽, ὧναξ, ἤλυθεν μόνῳ κακά: 
πολλῶν μετ᾽ ἄλλων δ᾽ ὦλεσας κεδνὸν λέχος. 

ΘΗΣΕΥΣ 
Ν, Ν - [ ΑΝ Ἂ - Ἅ) » τὸ κατὰ γᾶς θέλω, τὸ κατὰ γᾶς κνέφας ἀντ. 

“- ς 

μετοικεῖν σκότῳ θανὼν ὁ τλάμων, 
“-“μ “ ἈΝ 7 «ς , 

τῆς σῆς στερηθεὶς φιλτάτης ὁμιλίας" 

ἀπώλεσας γὰρ μᾶλλον ἢ κατέφθισο. 
840 Ἱτίνος κλύω ; πόθεν θανάσιμος τύχα, 

΄ Ν “ ΄ ,ὔ 
γύναι, σὰν ἔβα τάλαινα καρδίαν ; Ὁ 

εἴποι τις ἂν τὸ πραχθέν, ἢ μάτην ὄχλον 
“- ῇ “ 

στέγει τύραννον δῶμα προσπόλων ἐμῶν ; 
ὦμοι μοι σέθεν κα κα κα κ κα ἃ 
μέλεος, οἷον εἶδον ἄλγος δόμων, 

3 ῇ 

οὐ τλητὸν οὐδὲ ῥητόν: ἀλλ᾽ ἀπωλόμην" 
ἔρημος οἶκος, καὶ τέκν᾽ ὀρφανεύεται. 
ἔλιπες ἔλιπες, ὦ φίλα 

[ον » ΔΛ 3... ἢ “ 2 [4] 

γυναικῶν ἀρίστα θ᾽ ὁπόσας ἐφορᾷ 

850 φέγγος ἀελίου τε καὶ 
νυκτὸς ἀστερωπὸν σέλας. 
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ΗΙΡΡΟΙΠΥΤΟΘ 

Ὑγηδὲ νογὰᾷ οδῃ 1 βρεὰῖκ ὑπῖο {Πεὸ ἢ ἢον ΠΆΓΤΗΘ, δ δ 
να, [{γ Πα 

ΤῊΣ ἄοοπι ἐμδὲ ου ἔ]εα μδῖ ἀεβοοπαθα δηὰ ομις με 
[1Κ6 ἃ "ἱγὰ μαβὺ ἔοι Ἠεεϊεα ἔγοχη τηΐπὸ Παηάς, 
Απα νυ ἢ βυντ Ιεὰρ Παβῦ τυβῃεα ἰο Ηδάεθ᾽ Π8115. 

ΝΈνῚ ΒΟΥΤΟνν Οὗ Βούτου 5 νγὰβ Πκὸ πηΐο τηΐπθ. 830 
Οη πηΐπα μεδᾶ μανε 1 σαϊμεγεά {πὸ Ἰοδᾶ 

ΟΥ̓ {πε ἔδι- οὔ ἴῃς οὗ δῇ αποίθπξ |1π6; 
ΑΠπα {Π15 15 ἐπε νεῆρεᾶποο οἵ Θοά, 

ΓΗΟΗῦΒ 

Νοῦ ἴο ἔπεε οπ]υ, κίηρ, {15 συϊθῇ Παῖῃ οοπηδ : 
ΔΎ 17. ΠΩΔΗΥ͂ ΠΟΥ ἃ ἀΘΔΥ υν δ᾽ 5 1055 ἔῆοι 5ῃαγοϑξ. 

ΤΗΕΒΕῦ5 

(4πι. 
ἴῃ ἐῃε ἀδυκπαββ ἀπᾶδγ ἐπ βαυίῃ- Δἢ [η6, ἔο ἢᾶνε αϊεα, 
ῬΠαὺ ἴῃ Ὀ]ΔΟΙκη6ς5 οὔ ἄδερ Βίοομα πάει {πῸ δαγὶ 1 

τσ ΗΪ4 6, 
ὙΠΟ ἃ γτεῖξ οὗ ἔην πηοϑςὶ ἄθδν ΠΟΙ ΡΔΗΪΟΠ5ΗΪρ ! 
ΟὨ, ἔμοὰ ἢαβδὲ ἄθδ]ῖ νὑγοῦβα ἀδθαΐῃ ἐβδη ἴποὰ Παϑὲ 

Βἤ γε ! 
ΟΥ̓ ψγβοπὴ 5881} 1 ἢδᾶν ΠΕ ποα ολτης ἴ, ἴΠ6 ἀεδά!]γ 

ΒΕΌΚΕ 
840 ΟΥ̓ ἄοοιη, ἐμαὲ ἐμε μδατὲ οἵ ἴΠ66, τὴν "εϊονδά, θγοκε ὃ 

ΝΠ] ποπα βρβαὶς ψυ»ῃδὲ β6ξε 1] ἢ... Οἵ 81] ἔου πυρὶ 
Ἰλοίἢ ἐπηῖβ τὴν ρα]αςε τοοῦ ἃ τηθηΐδὶ ΓΠτοηρ ὃ 

Ὑ ο Θ᾽ 5 Τ26, ΤΥ Ρε]ονἐᾷ, Ξἐγίοκεη βδοδαβα οὐ Ἐμδα! 
ΔῊ ον ἐπε αὐίεῦ οὗ τηΐης Ποιι56, ἔου ἔῃ ἔγανδῖ] 1 ες, 

Ραβὺ υἱξετδποθ, ραβὲ επάυταποα !- Ἰοβὲ ἅτὴ [: 
Μίπε μουβα 15 ἀεβοϊδξθ, τποἐ θυ 689 ΤΥ θᾶ} 65. 

Ο τὴν ἀδυ]ηρ, τὴν νυϊξε, ἔθου ἀτὲ 8ΌΠ6, ἔποι ἀγξ σὍΠΕ, 
Ο Ρεβῦ ἀροη σγβοιῃ ἐπε Ἰίσῃς 

ΓΟ κοῦ} ἄοννη οὗ ἔπε 411-θε οἴη 5 50, 850 
Οἵ {πε βρ!επάουσ οὗ βίδυ-εγεα ηἰσῃξ! 

2290 
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ἹΠΠΟΛΥΤῸΣ ΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΣ 

ΧΟΡΟΣ 
τάλας, ὦ τάλας: ὅσον κακὸν ἔχει δόμος. 
δάκρυσί μου βλέφαρα 
καταχυθέντα τέγγεται σᾷ τύχᾳ: 
τὸ δ᾽ ἐπὶ τῷδε πῆμα φρίσσω πάλαι. 

ΘΗΣΕῪΣ 
ἔα ἔα" 
τί δή ποθ᾽ ἥδε δέλτος ἐκ φίλης χερὸς 
ἠρτημένη ; ; θέλει τι σημῆναι νέον ; 
ἀλλ᾽ ἣ λέχους μοι καὶ τέκνων ἐπιστολὰς 
ἔγραψεν ἡ δύστηνος ἐξαιτουμένη ; 
θάρσει, τάλαινα: λέκτρα γὰρ τὰ Θησέως 
οὐκ ἔστι δῶμά θ᾽ ἥτις εἴσεισιν γυνή. 
καὶ μὴν τύποι γε σφενδόνης χρυσηλάτου 

Ἃ , , 
τῆς οὐκέτ᾽ οὔσης τῆσδε προσσαινοῦυσὺυ με. 

φέρ᾽, ἐξελίξας περιβολὰς σφραγισμάτων 
ἴδω τί λέξαι δέλτος ἥδε μοι θέλει. 

ΧΟΡΟΣ 
φεῦ φεῦ: τόδ᾽ αὖ νεοχμὸν ἐκδοχαῖς 
ἐπιφέρει θεὸς κακόν. ἐμοί, γ᾽ ἂν: οὖν 
ἀβίοτος βίου τύχα πρὸς τὸ κρανθὲν εἴη τυχεῖν. 
ὀλομένους γάρ, οὐκέτ᾽ ὄντας λέγω, 
φεῦ φεῦ, τῶν ἐμῶν τυράννων δόμους" 
5 ὦ δαῖμον, εἴ πως ἔστι, μὴ σφήλῃς δόμους, 
αἰτουμένης δὲ κλῦθί μου' πρὸς γάρ τινος 
οἰωνὸν ὥστε μάντις εἰσορῶ κακόν. 

ΘΗΣΕΥΣ 
οἴμοι" τ πρὸς κακῷ κακόν, 
οὐ τλητὸν οὐδὲ λεκτόν. ὦ τάλας ἐγώ. 

1 ῬΆ]6 ν᾽ 5 βυρροβϑύϊοῃ ἴον ΜΙ 55. μὲν. 



ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΌΒ 

σηοΗῦΒ 
ΑΙΔ45 ἴον {πδϑ, δπᾶ {πῖπθ Πουβεθ᾽ 5 θυγάςδη οὗ ἢ]! 
ὙΠ σὰ ἔὸγ ὑμν ἕαϊε στυπηΐηρ Ο᾽ΕΥΓ ἀὁ τηΐπα ἜΥὐ68 

πΠῸ ἔδαγ-αἀτοὸρ5 ρου: 
[4ς146] Βιυΐ ἴῸγ νοα ψ ῃ]ο ἢ τδὲ ἕο! ]ονν 1 βῃυσάεγ 

Δ Πα 5ῃυἀ6γ 511]. 
ΤΗΕΒΕῦΒ 

ΗΔδ' 
ὙγΠδὺ ἰ5 1Πϊ5 ἰδ ]εῖ, ψῃδξ, ἴο Πδὺ ἀθδὺ παπᾶ 
Βαβίεπεα ἢ νου] 5 ἔαϊπ βρεὰκ βοῖηθ νγνογὰ ὑηϑαϊὰ ἢ 
Νον Πα 5ῆ6 νυυὶδ, ὈΠΠΑΡΡΥ 916, ἴο ΡὈΓΔΥ͂ 
ΤΟῸΟΠ σ᾽ ΤΥ ΤηΔΥΤΪα ΘῈ ΟΥ̓ ΤΩΥ͂ ΟΠ] γα η δυρῃΐ ἢ 
Εδαγ ποῦ, Ἰοβὺ ἴονε : με ὑγουῆδῃ 15 ποῦ ὈΟΥΠ 
5}4}} 116 ἴῃ ΤΠπαβεῦβ᾽ σου οἢ, οΥ ὑγεδα ἢϊ5 4115. 
[ο, πον ἐπε ργαβϑ οὗ ἐπε οάσνεπ σο]α 
ΟΥ̓ εὺ ὑμαῦ 15 ΠῸ τοῦτα 5} 1165 ἃΡ δὲ τηθ! 
Οοπης, Ἰεῦ τηθ ἀποοὶ] {ἢ 568}᾽5 Ἔβπνϑὶορίηρϑ, 
Απα 566 ννῆδὺ νγου]Ἱα {Π15 ἐδ] εὐ βδὺ ἴο π16. 

σΗΟΒῦΒ 
νος, γοε ' Ηον Οοα θηϊηρεῖῃ εν]] ]]ονὶπρ Πατὰ 

οἢ πε ὑγδοκ ᾿ 
Οἵ εν! [ οουπῦ ἔογ ᾿ἰνίησ ἀπτηδεῦ 

ΤῊΝ Ἰοὺ οὗ ἃ ᾿ξ βῦοῃ δ5 {ῃϊ5, ἂ5 ὁὴ. ἀεεάς ἐπαὲΐ δῖα 
ντουρηῦ ἸΟΟΚ ΡᾶοΚ: [βὈαΐ ἰπ γυΐϊῃ πα ψυγαοκ 

ΕῸΓ ὑπε ουβα οὗ τὴν ἰοταὰβ εἴδαπάδίῃ ποῖ Δ ΠΥ ἸηοΓ6, 
1 ΡεΒο]ὰ Ὁ Πυν]εα ἔγουῃ 15 ἀποϊεπὺ βϑδῖί. 

ΑἩ Ὅοαοα, 1 ἐπΠ15 τᾶν θ6, ψσεοκ ποῖ {πε Ποιβα. 
Βυΐ ΒελυΚΕη τὴν Ρεβεεοῃίηρ, ον 1 ἔγᾶςε, 
56 οΥ- ΚΘ, δῃ ΕΥ]] ομηθη όσα ΐς ἔδοα. 

ΤΗΕΞΕΙΒ 
Αἢ τὴξ !--α παν ουγ86 Δα ἀεα ἴο ἐπε οἹά, 
Ρααβ αἰΐζετάποθ, ραβϑὺ επάυσαποα ' Υοα 15 τη ! 
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ΠΠΟΛΥΤΟῸΣ ΣΤΕΦΑΝΗΉΦΟΡΟΣ 

ΧΟΡΟΣ 
, ᾿ ΄ » κ , , 

τί χρῆμα; λέξον, εἴ τί μοι λόγου μέτα. 
ΘΗΣΕΥΣ 

βοᾷ βοᾷ δέλτος ἄλαστα. πᾶ φύγω 
βάρος κακῶν; ἀπὸ γὰρ ὀλόμενος οἴχομαι, 
τσ τ ς γραφαῖς μέλος 

880 φθεγγόμενον τλάμων. 
ΧΟΡΟΣ 

3 ς “ 5 ἧς ΕῚ ,) ΄ 

αἰαῖ, κακῶν ἀρχηγὸν ἐκφαίνεις λόγον. 
ΘΗΣΕΥΣ 

Γ ᾿ ᾽ ῇ ῇ 3 7 

τόδε μὲν οὐκέτι στόματος ἐν πύλαις 
καθέξω δυσεκπέρατον, ὀλοὸν 
κακόν" ἰὼ πόλις. 
ς , ῬΡ Ἂν “ ΑΨ, ΟἹ Ψ, ΄»-“ὦ2α 

ἱππόλυτος εὐνῆς τῆς ἐμῆς ἔτλη θιγεῖν 
βίᾳ, τὸ σεμνὸν Ζηνὸς ὁ ὄμμ᾽ ἀτιμάσας. 
ἀλλ᾽ ὦ πάτερ Πόσειδον, ἃς ἐμοί ποτε 
ἀρὰς ὑπέσχου τρεῖς, μιᾷ κατέργασαι 
τούτων ἐμὸν παῖδ᾽, ἡμέραν δὲ μὴ φύγοι 

890 τήνδ᾽, εἴπερ ἡμῖν ὦὥπασας σαφεῖς ἀράς. 
ΧΟΡΟΣ 

ἄναξ, ἀπεύχου ταῦτα πρὸς θεῶν πάλιν: 
γνώσει γὰρ αὖθις ἀμπλακών. ἐμοὶ πιθοῦ. 

ΘΗΣΕΥΣ 
οὐκ ἔστι: καὶ πρός γ᾽ ἐξελῶ σφε τῆσδε γῆς, 
δυοῖν δὲ μοίραιν θατέρᾳ πεπλήξεται" 
ἢ γὰρ Ποσειδῶν αὐτὸν εἰς “Αἰδου πύλας 
θανόντα πέμψει τὰς ἐμὰς ἀρὰς σέβων, 
ἢ τῆσδε χώρας ἐκπεσὼν ἀλώμενος 
ξένην ἐπ᾽ αἶαν λυπρὸν ἀντλήσει βίον. 

ΧΟΡΟΣ 
Ν ᾿ “0 ᾽ Ν “Ὁ Ν 3 ᾿ ’ καὶ μὴν ὅδ᾽ αὐτὸς παῖς σὸς εἰς καιρὸν πάρα, 

900 “Ἱππόλυτος" ὀργῆς δ᾽ ἐξανεὶς κακῆς, ἄναξ 
΄-“3' Ἂν »“ -“ 7 ΄ 

Θησεῦ, τὸ λῷστον σοῖσι βούλευσαι δόμοις. 



ΗΙΡΡΟΙΠΥΤΌῸΒ 

σΗοῦΒ 
Ὑνηδὲ ἰ9 ὃ Θϑρθακ, {1 τηδν 5ῆδγε {πε ἰ8]6. 

ΤΗΕΒΕῦΒ 
Ὁ βῃυΈΚείῃ,---8 ἢ, ΠουτοΥβ ὑΠ6 ἰδθ]εὺ οὐ βηγ!εκοίῃ, 

Ο πον οδη 1 ἢἔδφε 
Μυ Ρυτάεξη οὗ νγοθβ! [δπὶ υὐξευν γυ]η-58ρ66 ! 

ὙΥΒαῦὺ ἱποδηξαϊζοη οἵ οὐῦ865 15 ὑΠὶ5 1 ἢανα γοδᾶ 

Οτανοα οἡ {ῃ6 νᾶχ-- γοε᾿ 5 τη ! 880 

ΟΗοΗῦβ 
ΑΙΔ45 ! ὕποι αἰξεγεβῦ Βρεθοῦ ἐπαὺ Πετα]α5 11], 

ΤΗΕΒΕΌΒ 
Νὼο Τηογ6 Ὑ  Π]Π ΤΥ ᾿ἰρ5᾽ σαΐαβ Μ}1}] 1 ΡῈ ΠῚ 
ΠΕ ΠοΥτοΥ ἐμαὺ σΠοΚαβ αἰζεγαποο---Ο τὴῦ ΡΘΟρΡΪΕς, 
ΗἸρροϊγίαβ μαΐῃ ἀαγεα 5541] τὴν θεὰ 

Βαΐμευ Ροβείάοῃ, ἔποὰ αἸαϑῦ ῬΥΟΠἾβ6 Τη6 
ΤΉγαα οὐγ865 ὁπ66. [920 ἔποι ψ] ἢ οπε οὗ ἔμεβα 
ΠεβίγοΟΥ ΓΩΥ 501: ΤΔΥ͂ ἢ6 ποῦ ᾽βοᾶρε {ῃ15 ἀδγ, 
ΠῚ βξοοϊῃξαβῦ ουγβοβ ἔπου Παϑῦ σγαπίεα πα. 890 

σΗοηῦ8 
ΟἩ, ἔον ες Οοα᾽ 5Ξ4Κ6, Κίηρ, γ6ο8}} {Π15 ρυδυεσ! 
Του γεῦ 5Π4]Ὁ Κπονν ὑΠ]Π6 ΕΥΤΟΥ : γὙἱε]α ἴο τη6. 

ΤΗΕΒΕΙΒ 
Νανοῦ! Υαεδα, 1 ψ1}} αἀτῖνα Πίστη ἔγτοσα {πὸ Ἰδπᾶ : 
Απα, οὗ ὕνγο ἀοουηβ, νυ ἢ ὁη6 5}41} ΠῈ θὲ βοουγρεᾶ :--- 
ΕΠΈΠ ΟῚ Ροβείάομῃ, γεν υ  ΠΟΙΠΡ᾽ ΤΥ ὈΥΔΥΕΙ͂Β, 
5}4}1 5]αν πα βρεεᾶ ἢΐτη ππῖο Ηδάθϑθ᾽ ἢ4]]5, 
ΟΥ, θδῃ5η θα ἔγοσα {Π15 ἰαπά, ἃ νασαθοπάᾶ 
Οπ βίγδηρε 5ῆογεβ 58Π8]}] με ἀγαΐη 11π᾿|5 ὈϊεΥ ἀγερβ. 

σηοῦβ 
0, Ποσα ἐγ 501᾽5 561} φουηεβ πῃ ββᾶβοη τηδεῦ, 
ΗἰἸρροϊγνίαβ : τεΐγαϊη ἔν σταίη, Ο Κίησ 900 
ΤΠ εβευβ, 8πηα ἔογ ἐπίης πουβε ἐπε θεβὺ ἀενῖβε. 



ΙΠΠΟΛΎΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΉΦΟΡΟΣ 

[ΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ 
κραυγῆς ἀκούσας σῆς ἀφικόμην, πάτερ, 
σπουδῇ: τὸ μέντοι πρᾶγμ’ ἐφ᾽ ᾧ τὰ νῦν στένεις 
οὐκ οἶδα, βουλοίμην δ᾽ ἂν ἐκ σέθεν κλύειν. 
ἔα, τί χρῆμα; σὴν δάμαρθ᾽ ὁρῶ, πάτερ, 
νεκρόν' “μεγίστου θαύματος τόδ᾽ ἄξιον" 
ἣν ἀρτίως ἔλειπον, ἣ φάος τόδε 
οὔπω χρόνον παλαιὸν εἰσεδέρκετο. 
τί χρῆμα πάσχει; τῷ τρόπῳ διόλλυται, 

910 πάτερ, πυθέσθαι βούλομαι σέθεν πάρα. 
σιγᾷς ; σιωπῆς δ᾽ οὐδὲν ἔργον ἐν κακοῖς" 
ἡ γὰρ ποθοῦσα πάντα καρδία κλύειν 
κἀν τοῖς κακοῖσι λίχνος οὖσ᾽ ἁλίσκεται. 
οὐ μὴν φίλους γε κἄτι μᾶλλον ἢ φίλους 
κρύπτειν δίκαιον σάς, πάτερ, δυσπραξίας. 

ΘΗΣΕΥ͂Σ 

ὦ πόλλ᾽ ἁμαρτάνοντες ἄνθρωποι μάτην, 
τί δὴ τέχνας μὲν μυρίας διδάσκετε 
καὶ πάντα μηχανᾶσθε κἀξευρίσκετε, 
ἕν δ᾽ οὐκ ἐπίστασθ᾽ οὐδ᾽ ἐθηράσασθέ πω, 

920 φρονεῖν διδάσκειν οἷσιν οὐκ ἔνεστι νοῦς ; 
ἹΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ 

δεινὸν σοφιστὴν εἶπας, ὅστις εὖ φρονεῖν 
τοὺς μὴ φρονοῦντας δυνατός ἐστ᾽ ἀναγκάσαι. 
ἀλλ᾽ οὐ γὰρ ἐν δέοντι λεπτουργεῖς, πάτερ, 
δέδοικα μή σου γλῶσσ᾽ ὑπερβάλῃ κακοῖς. 

ΘΗΣΕΥ͂Σ 
φεῦ, χρῆν βροτοῖσι τῶν φίλων τεκμήριον 
σαφές τι κεῖσθαι καὶ διάγνωσιν φρενῶν, 
ὅστις τ᾿ ἀληθής ἐστιν ὅς τε μὴ φίλος" 
δισσάς τε φωνὰς πάντας ἀνθρώπους ἔχειν, 
τὴν μὲν δικαίαν, τὴν δ᾽ ὅπως ἐτύγχανεν, 
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ΗΙΡΡΟΙΠΥΊΟΘΒ 

πίον ἩΙΡΡουυτυβ. 
ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΒ 

ΕΑΊΠ συ, 1 Πραγὰ ἐπ γ ογγίησ, ἀπ 1 σΑΠη6 
Ι͂Ὶ Παβίθ : γεῖ ἔθου νναϊ σασβα ἔοι πὰ κοβὲ ΠΠοδ ἢ 
ΙΚπονν ποῖ, θεὲ οἵ {πΠ66 1 ἔαϊπ ννουα ἢθαγ. 
Ηδ! ννῆδῦ 15 τῃη15ὺ Βδίμον, ἴῃγ νἱΐα 1 56 ς 
[)ε8ά !--τηδΐξου ὑΠὶβ ΤῸΣ ππᾶῦνοὶ ραββϑίηρσ στεαδῦ, 
Βιυΐ πον 1 Ἰεῖδ που, πὸ ἀροη {Π15 ᾿ἰσ ιν 
[οοΚΕά, ἰδ 15 ποῖ γεῦ ἃ Ἰοῃρ' 56Ά50Π 51Π66. 
Ὑνηαῖ μαΐῃ θεέ! ] θη μου ἢ Ηον ρου βῃθα 586} 
Βαΐμοσ, 1 ἕαϊπ ννου]Ἱα ᾿θασπ ἢ ἔγοπὰ {ἢ ν τοῦτ. 910 
Β]6πῦ! [Ιἢ ἔχοι] βίίθποα πᾶιρἢ δ ἂνδ1]8. 
ΤῊΣ Πεατὶ ὑπαῦ νϑᾶγηβ ἴο Κπονν 4}} οἂγ65 οἵ {πα 
Βαΐῃ 5841} θὲ Του πα ἴο ρσονε ὑῃγ ἔχοι }]65 ἴοο. 
5υγα, ἔτοπὶ ἴν ἢ ]6πα8--γοᾶ, ἀπ ἴῃγ ποτα ὑπ δῃ 

{τ 6 η 45, 
Ἑδίηου, 1Ὁ 15 ποὺ τἱσῃὶ ἴο μἰάς ἴῃν στίεῖβ. 

ΤΗΕΒΕῦΒ 
Ο πιϑη ἐπδὲ οὔ Εἰ Πλ65 ΕἰΎ, πα Εὐγ ἴῃ νδίῃ, 
ῈῸν ἃζὰ γε ἰεδοῃϊηρ Ἔνεῦ ατὶβ απἰο]ά, 
Απα 5θδύοῇ ουύ τηδηϊο]α ἱηνπἰοηϑ 5.1], 
Βαϊ οπε {πίηρσ Κπονν ποῖ, πο, πᾶνε πευδὺ βοιυρσῃϊΐ [ὖ, 
Τὸ ἔεδοῃ ἔπει υνἱδ, ἴπ ὑνΠΟΠῚ ΠΟ νυνϊβάουῃ αν ε]]5 ἢ 920 

ΗΙΡΡΟΓΥΤΟΒ 
Α ουπηίηρσ 5ᾶσα ὑγεσα {Πϊβ, ἐπα θα ἢ ΡΟ ΕΥ 
Το ἔογτοε ἔπετὰ ἴο θ6 ννῖβα ὙΠῸ ἃγα νυ 1655 4}}!} 
Βυΐ-- 950 111-τἰπηεα ἔῃ ν Ξρεου]αϊτίοηβ ἀτε--- 
Ἑαΐῃδσ, 1 ἔδαν ἴῃγ ἴοπσια ἴῸγ στίεἴ τὰὰπ5 ψν11α. 

ΤΗΕΒΕῦΒ 
Ουΐ! ὙΤπετα 5που]ὰ ἀνε }} ἴπ μΠθη βοιὴδ οογίαϊη τθϑὶ 
ΟΥ̓ ΕἸ πα ϑῃ!ϊρ, ἃ ἀϊἰβοουηοῦ οὗ {πε Πεαγὶ, 
Τὸ 5ῆονν ψγῆο ἰ5 ἔστε ἔπε πα δηα ννῆο ἰ5 4156. 

᾿Υ̓́ξᾳ, 411] τηδῃ 5ῃοιυ]α Πᾶνα δά ἔννο βενεῦδὶ νοΐδθϑ, 
Οπε Ποπεαβὺ, ομε--ἃβ οἤδηοα οὐ ἰπἰεγεβὲ βυναγεα; 
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ὡς ἡ φρονοῦσα τἄδικ᾽ ἐξηλέγχετο 
πρὸς τῆς δικαίας, κοὐκ ἂν ἠπατώμεθα. 

[ΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ 
ἀλλ᾽ ἦ τις εἰς σὸν οὖς με διαβαλὼν ἔχει 
φίλων, νοσοῦμεν δ᾽ οὐδὲν ὁ ὄντες αἴτιοι; 
ἔκ τοι πέπληγμαι" σοὶ γὰρ ἐκπλήσσουσί με 
λόγοι παραλλάσσοντες ἔξεδροι φρενῶν. 

ΘΗΣΕΥ͂Σ 
φεῦ τῆς βροτείας---ποῖ προβήσεται ᾿π- φρενός" 
τί τέρμα τόλμης καὶ θράσους γενήσεται; 
εἰ γὰρ κατ᾽ ἀνδρὸς βίοτον ἐξογκώσεται, 
ὁ δ᾽ ὕστερος τοῦ πρόσθεν εἰς ὑπερβολὴν 
πανοῦργος ἔσται, θεοῖσι προσβαλεῖν χθονὶ 
ἄλλην δεήσει γαῖαν, ἣ χωρήσεται 
τοὺς μὴ δικαίους καὶ κακοὺς πεφυκότας. 
σκέψασθε δ᾽ εἰς τόνδ᾽, ὅστις ἐξ ἐμοῦ γεγὼς 
ἤσχυνε, τἀμὰ λέκτρα κἀξελέγχεται 
πρὸς τῆς θανούσης ἐμφανῶς κάκιστος ὧν. 
δεῖξον ὁ: ἐπειδή γ᾽ εἰς μίασμ᾽ ἐλήλυθας, 
τὸ σὸν πρόσωπον δεῦρ᾽ ἐναντίον πατρί. 
σὺ δὴ θεοῖσιν ὡς περισσὸς ὧν ἀνὴρ 
ξύνει; σὺ σώφρων καὶ κακῶν ἀκήρατος ; 
οὐκ ἂν πιθοίμην τοῖσι σοῖς κόμποις ἐγὼ 
θεοῖσι προσθεὶς ἀμαθίαν ρονεῖν κακῶς. 
ἤδη νυν αὔχει καὶ δι ἀψύχου βορᾶς 
σίτοις καπήλευ᾽, ᾿Ορφέα͵ τ᾿ ἄνακτ᾽ ἔχων 
βάκχευε πολλῶν γραμμάτων τιμῶν καπνούς' 
ἐπεί γ᾽ ἐλήφθης. τοὺς δὲ τοιούτους ἐγὼ 
φεύγειν προφωνῶ πᾶσι θηρεύουσι γὰρ 
σεμνοῖς λόγοισιν, αἰσχρὰ μηχανώμενοι. 



. 

ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΌΒ 

ΤΠαΐ 50 πε ἐγαϊζου νοῖΐοα πηὶσῃῦ θὲ οοηνῖοῖ 
Βείογτθ ἴῃς μοπεβῦ, Πού ψ ΡῈ ἀδθοοῖνβα. 

ΗΙΡΡΟΠΥΤῸΒ 
Ηον 3---ἰο {πῖπὸ δαὺ ἢδίῃ βουηδ ἔτ επα 9] πη ογθά τηθ, 
ΤΠδὺ 1 της ἱπποσεηΐ ἅτ ἰπ αν]] οαβ6 ἢ 
᾿Αϑιοῃὶθα ἅτ [, ἴῸγ ἴῃ νγοσαβ δἃηδΖα Τη6, 
ΤῊ νναπαθυίηρ να αϑίταν ἔγῸ ΠῚ ΓΘα5ΟΠ᾽ 5 ΤΠΤΌΠ6. 

ΤΗΕΒΕῦΒ 
Οαΐ οἡ πη8π᾿5 Ποατγὲ !--ο υνῃδὲ ἀδρίῃβ νν}}]} 1Ὁ βἴπκὴ 
ὙΥΏοσα 588}} ἀββσαποα ἐπα 8ηα Παταϊῃοοᾶ ἢ 
ΕῸΥ 1 τὖ 5.6 }} τυ Ἔνεσν σαποσαίίοη, 
Απα ἴῃ πϑὺῦ ἃσα γθδοῦ πεϊρσῃηϊΐς οὗ ν]]αΐην 
ΑΡονβξ ἐπε οἱ, ἐπε (ὐοάβ πιϑὺ πθοαβ ογεαῖΐα 
Α πὲὸν ϑαυίῃ πηΐο ἐπϊς, ἐΠδὲ τοοόσὴ θ6 ἔου πα 
ΕῸΥ ὑπ6 ἀητ]ρσῃίθοιβ πα ππ]πβῦ πῃ σταΐῃ. 
Το Κ οἱ ἐῃϊ5 τηδῃ, γγῆο, ὑπουσῃ Πα Ὀδ ΓΥ͂ Ξ0ῃ, 
Η τὴ βῃδιηθα τὴν οοιοῇ, Πα 58}48]}] θὲ πηδηϊξεβὲ ργονεάᾶ 
Μοβὲ ν1]θ, Ὀγ ἐδβεσποην οὗ ἐπ ἀ6δα. 

ΗΙΡΡΟΓΥΤΟῸΒ ΘΟΥΘΥ͂Σ ἠΐδ ἔαοο πὶ ΠΟΥΤΟΥ͂. 
ΝαΥ, 5ῆον ἴῃγ ἔδοε--- βἰποα ἔμου Παϑὲ οουηδ ἴο ἐἢ 15, 
ΤῊϊ5 ἔθ] Π655,---ἰοοῖ ἐν ἔδίμευ ἰπ ἐπε ἕδος ! 
Ἰ)οκὺ ποὺ στ (οα5---Ο ἴΠοὰ ΠΟ σογτηοη τηδὴ '!--- 
(οηβοσς ἢ Ατὸ που {πΠεῸ ομαβῖθ, ἔπ βἰδίη]θββ οΠ6 ὃ 
Ι ΜΠ] ποὺ ἐγαβὺ ἵν Ὀοαβῖβ, ἔου 50 5ῃου]α 1 
πηραΐα ἕο οαβ ἀπν βου 5 Ἰσηοῦδηο6. 
Νονν νδυηΐ, ΑΥ̓͂ πονν !----ϑϑῦ ουὖὺ ῃγ ρδι ΓΥ ὙγαΓῈ5 
ΟΥ̓ 11ξ61685 ἔοοα :} ἴδκε Οὐρῆδυβ ἔοσ ἐῃν Κίηρσ: 
Βδνθ, ὑγουβῃ]ρ νϑρουτησβ οὗ ΤΔηΥ ἃ 501Ὸ0]}: 
ΕῸΓ 8}, που τὲ σδυσηδ Ἐ [1 ἩγΔΥΠ 4}] τηθη ἴο 5ῃ πη 
ΒΌΘἢ Πυροογῖζεβ ἃ5 {Πϊ5; ἔου ἔπεν υπΐ 500]5 
ΜῈ οαπέϊηρσ πγοτάβ, ἴῃ 6 νι 1]6 ἔμεν ρἱοὶ ἔοι! εἴη. 

1 ΑὈΞΟΠΘΠΟΒ ἔγοσῃ δηΐπη8] ἔοοα νγᾶ8 ἃ ἔδαΐυσθ οὗ {ῃ6 δξοθέϊο 
ἀοούτπ65 δὐὐγιθαϊθα ὕο ΟΥΡμθαβ, ἃ8 οὗ ὑμοβθ οὗ Ῥυύμαρογαβ. 
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τέθνηκεν ἥδε: τοῦτό σ᾽ ἐκσώσειν δοκεῖς ; 
ἐν τῷδ᾽ ἁλίσκει πλεῖστον, ὦ κάκιστε σύ: 

9600 ποῖοι γὰρ ὅρκοι κρείσσονες, τίνες λόγοι 

τῆσδ᾽ ἂν γένοιντ᾽ ἄν, ὥστε σ᾽ αἰτίαν φυγεῖν ; 
μισεῖν σε φήσεις τήνδε καὶ τὸ δὴ νόθον 
τοῖς γνησίοισι πολέμιον πεφυκέναι" 
κακὴν ἄρ᾽ αὐτὴν ἔμπορον βίου λέγεις, 
εἰ δυσμενείᾳ σῇ τὰ φίλτατ᾽ ὥλεσεν. 
ἀλλ᾽ ὡς τὸ μῶρον ἀνδράσιν μὲν οὐκ ἔνι, 
γυναιξὶ δ᾽ ἐμπέφυκεν ; οἶδ᾽ ἐγὼ νέους 
οὐδὲν γυναικῶν ὄντας ἀσφαλεστέρους, 
ὅταν ταράξῃ Κύπρις ἡβῶσαν φρένα" 

970 τὸ δ᾽ ἄρσεν αὐτοὺς ὠφελεῖ προσκείμενον. 
νῦν οὖν τί ταῦτα σοῖς ἁμιλλῶμαι λόγοις 
νεκροῦ παρόντος μάρτυρος σαφεστάτου ; 
ἔξερρε γαίας τῆσδ᾽ ὅσον τάχος φυγάς, 
καὶ μήτ᾽ ᾿Αθήνας τὰς θεοδμήτους μόλῃς, 
μήτ᾽ εἰς ὅρους γῆς ἧς ἐμὸν κρατεῖ δόρυ. 
εἰ γὰρ παθών ΠῈῚ σοῦ τάδ᾽ ἡσσηθήσομαι, 
οὐ μαρτυρήσει μ᾽ Ἴσθμιος Σίνις ποτὲ 
κτανεῖν ἑαυτόν, ἀλλὰ κομπάζειν μάτην, 
οὐδ᾽ αἱ θαλάσσῃ σύννομοι “Σκειρωνίδες 

980 φήσουσι πέτραι τοῖς κακοῖς μ᾽ εἶναι βαρύν. 

ΧΟΡΟΣ 
3 30) .ὦ " Ψ ετῶν Ψ ΄-“΄“- 

οὐκ οἷδ᾽ ὅπως εἴποιμ᾽ ἂν εὐτυχεῖν τινα 
θνητῶν" τὰ γὰρ δὴ πρῶτ᾽ ἀνέστραπται πάλιν. 

ἹΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ 
πάτερ, μένος μὲν ξύστασίς τε σῶν φρενῶν 
εἰψή" τὸ μέντοι πρᾶγμ᾽ ἔχον καλοὺς λόγους, 

εἴ τις διαπτύξειεν, οὐ καλὸν τόδε. 
:] ᾿ 3, δ ᾽ ν, -“ , ἐγὼ δ᾽ ἄκομψος εἰς ὄχλον δοῦναι λόγον, 
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[)εδά ἰ5 58ῆ6 : ἐπί π]κοϑὲ ἔμοι ἐΠὶς βανθίῃ ῃ δ} 
Ηφγοθυ τοι αγὲ τηοϑὶ οοηνϊοῖοα, θαβοϑὺ ἔποα ! 
Ὑνηδῦ οαἴ!β, νυ δὶ ργοξεϑέδξίομβ 588}1 ὕδδαν ἄονυνη 900 

1 ἀγιδίς ἰαδίοί ἔσπιίο ππρροιυτυβ᾽ λαπά. 

ΒΌΟΪ5᾽ ὑγδῆῆς ἐΠη15. πὶ 118ε---ἴο Ηϊη αννὰ 
Εοὸν Παῖς οἵ ἐλθθ ἔπιε ἀθαγεβὲ ἐῃϊηρ' 58η6 ονεά ! 
Οὖ--ϑαγ᾽βὺ ὕπο ἢ---“ ΕΤΑΙΠν 15 ποῦ ἴῃ τηδῃ, 
Βαξ ἴῃ {ῃ6 Β]οοά οὗἉ νγοσηεη. Ὑουίῃς, 1 Πᾶνα Ρτονεᾶ, 
ΑΥα πὸ ννῆϊξ τῆοσα ἔῆδῃ ἡγοϊηθη σοπεϊπηδηΐ, 
ὙΉδη Ογρτῖβ βεἰτβ ἃ Ἠεαγὲ πῃ ἤπςἢ οἵ γουΐῃ: 
Υ εὖ 411 {Ππ6 βἔγεηρίῃ οὗ τηδπῃοοα ΠεΙρεῖῃ ἢ 6 πη. 970 
Βυξ νυν βεγείογε ἔῃ οοπέεπα ἀρσαϊηβὶ ἴῃγ Ρ]εδ5, 
ὑΒδη ἔπεσα ἔπΠ6 φοῦρβα 1ἴεβ, υνἱξπεββ λιτὰ] δπὰ 

ἔστι ἢ 
Ηξεποβ ἔτοπι ἐΠῖβ ἰδ πα, δὴ Ἔχ], ψί ἢ 41] ΞΡΕεεα, 
ΝΟΥ σόα μοι ἕο 5οα-Ρ.Π]} Αἰμδηβ τηοτα, 
ΝΟΥ ΔΗΥ Π]ΔΓΟΗ 65 ὙὙΠΘΓΕ ΤΩῪ ΒΡΘΔΓ ΠΑΝ ΒΎΔΥ: 
Εὸγ 1 πϑδὶ ἘΠΥ τη βῃδπα]πρ 1 εἰς 51], 
ΝΘ νεΥ 5}8]] ϑἐ ῃπηΐδη 5᾽ηὶς ἐδ  ν 
ΤΠδὺ 1 516νν Ηΐτη, θαΐ πδηγ6 ἰξ 1418 νδπηΐ ; 
ΝΟΥ ἔμοβε ϑοϊγοπίδη Βοοκβ ἐπδξ οκίστε ἐπῸ βθᾶ 
5841] 5411 τηβ ἔευυῖθ]ε ἕο εν]]- ἄοεῖϑ. 980 

σΗΟΕῦΒ 
1 ἄδτε ποὺ πᾶιηε οὗ τηογία]β ΠΥ τηδῃ 
ΗδΔΡΡΥ, ἔογ 1ο, ἔπε ἢγϑβὲ ἰ5 τηδᾶδβ ἐπε ]αϑέ. 

ΗΙΡΡΟΓΥΤΟΒ 
Βδίμευ, ἐγ τασὲ δπᾶ βύγοηρ-β γα η6α ἔατυ οὗ 5οὰ] 
Αὐτὰ ἔδαγξαὶ : γεῦ, ξαϊγ-βεαυηΐηρ Τῃουρἢ ἐπε σΒάΥρα, 
ΠῚ οπα υηξο]ά ἰδ, 411 απξαϊν 1 ἰ5. 
ἀνα ΠΟ 511}] ἕο βρεαδὶ θεΐοτε ἃ ὑΠγοηρ: 
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εἰς ἥλικας δὲ κὠλίγους σοφώτερος. 
ἔχει δὲ μοῖραν καὶ τόδ᾽" οἱ γὰρ ἐν σοφοῖς 
φαῦλοι παρ᾽ ὄχλῳ μουσικώτεροι λέγειν. 
ὅμως δ᾽ ἀνάγκη, συμφορᾶς ἀφιγμένης, 
γλῶσσάν Ἧ ἀφεῖναι. πρῶτα δ᾽ ἄρξομαι λέγειν 
ὅθεν μ᾽ ὑπῆλθες πρῶτον ὡς διαφθερῶν 
οὐκ ἀντιλέξοντ᾽. εἰσορᾷς φάος τόδε 
καὶ γαῖαν" ἐν τοῖσδ᾽ οὐκ ἔνεστ᾽ ἀνὴρ ἐμοῦ, 
οὐδ᾽ ἢν σὺ μὴ φῆς, ́ σωφρονέστερος γεγώς. 
ἐπίσταμαι γὰρ πρῶτα μὲν θεοὺς σέβειν, 
φίλοις τε χρῆσθαι μὴ ἀδικεῖν πειρωμένοις, 
ἀλλ; οἷσιν αἰδὼς μήτ᾽ ἐπαγγέλλειν κακὰ 
μήτ᾽ ἀνθυπουργεῖν. αἰσχρὰ ποῖσι χρωμένοις" 
οὐκ ἐγγελαστὴς τῶν ὁμιλούντων, πάτερ, 

ἀλλ᾽ αὑτὸς οὐ παροῦσι κἀγγὺς ὧν φίλος. 
ἑνὸς δ᾽ ἄθικτος, ᾧ με νῦν ἑλεῖν δοκεῖς" 
λέχους γὰρ εἰς τόδ᾽ ἡμέρας ἁγνὸν δέμας. 
οὐκ οἶδα πρᾶξιν τήνδε πλὴν “λόγῳ κλύων 
γραφῇ τε λεύσσων' οὐδὲ ταῦτα γὰρ σκοπεῖν 
πρόθυμός εἰμι, παρθένον ψυχὴν ἐ ἔχων. 
καὶ δὴ τὸ σῶφρον τοὐμὸν οὐ πείθει σ᾽ ἴσως" 
δεῖ δή σε δεῖξαι τῷ τρόπῳ διεφθάρην. 
πότερα τὸ τῆσδε σῶμ᾽ ἐκαλλιστεύετο 
πασῶν γυναικῶν ; ; ἢ σὸν οἰκήσειν δόμον 
ἔγκληρον εὐνὴν προσλαβὼν ἐπήλπισα; : 
μάταιος ἀρ᾽ ἦ, κοὐδαμοῦ μὲν οὖν φρενῶν. 
ἀλλ᾽ ὡς τυραννεῖν ἡδὺ τοῖσι σώφροσιν; 
ἥκιστά Ἢ » εἰ μὴ τὰς φρένας διέφθορε 
θνητῶν ὅ ὅσοισιν ἁνδάνει μοναρχία. 
ἐγὼ δ᾽ ἀγῶνας μὲν κρατεῖν ᾿λληνικοὺς 
πρῶτος θέλοιμ᾽ ἄν, ἐν πόλει δὲ δεύτερος 
σὺν τοῖς ἀρίστοις εὐτυχεῖν ἀεὶ φίλοις. 



ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΌΘΒ 

Μνυ ἴοῃρῖια 8 Ἰοοβϑα ἢ 64 11815, ἀπ αὶ [Πο56 ἔεν. 
ΑΠα τϑάβοη : ὕπαυ ὑπαῦ ἀγα διηοηρ ὕΠ 6 ννῖβα 
ΟΥ̓ ποπα δοσοσηΐ, ἴο τη0}}5 ἅττα δἱοαπεηΐ. 
Υεῦ ποαάβ 1 τηιϑῦ, πονν {15 τηΐβοπαποα Πδῖἢ ᾿Ισηξεα, 990 
{}πτοΐπ τὴν ἴοηρσιιθ. Απά ἢνβὺ ψ}}} 1 Ρερσὶπ 
ΜΉ σα ἔπου αἰά 50 ἢγϑῦ 45541}, 45 ὉΠ οι νου α ϑῦ οὐ 158} τη, 
ΑΠπα 1 ἢπά πο γτερὶγ. ϑὅ8ϑεε᾽ δῦ ποι γοη 5 Π 
Απα δδυῖῃ ἢ---ν ὉΠ ]πὶ ΠΟΙ ΘΟμρΡᾶ55 ἰ5 ΠΟ τηδη- - 
ΤΠουρἢ ἔμου ἄδην [Ὁ---οΠαβίου-ϑου δα ἔμδη Ἰ. 
ΕῸΥ 1 Πᾶνε Ἰεαγηΐ, ἢγϑῦ, ἴο τενεσα {πε Οοάσ, 
ΤΠ η, ἴο Πᾶνα ἔπε πα 58  ῃΪοἢ βεακ ἕο 4ο πὸ ψτοηρ, 
ΕΘ Πα 5 νη. ὉΠῖπΚ βἤδτηα ἴο ργ δ δυρηΐ οἵ "αβθ, 
Υεδ, ΟΥ̓ ΪΟ ΤΕ ΠΑ͂ΘΙ Οὔ ΠΕ 5 5ῃδιηθίῃ] σουνίςθ. 
ΝΟ τΤηοο κ᾽ ἅτ [, αἴ ου, αὖ τὴν ἔπε πᾶς, 1000 
Βαυΐ ἴο {πε αρϑεηῦ βνβῆ 85 ἴο {πε ριεβεηῦ: 
ΙΪῃ οπα ὑῃίηρ ἢδνν]655,--- ἤθε πο {πΠ|η|κ᾿ δῦ Τὴ6 

ἴγᾶρρΡεᾶ .--- 
ΕῸΓ ἴο {118 ἀν τὴν ὈΟΟῪ 15 οἰθδη οὗ 15. 

ΙΚπονν [15 σοΙΉΘΥΟῈ ποῦ, βᾶνα ὈγῪ ὑπε δδγΓ 
Απά εἰς} οὗ ρΙοἴαγε5,---Π }}]6 γν}} Πᾶνα 1 
Τὸ ἸΙοοκ ὑπεύθοη, Ψηο ΚΕΕΡ ἃ νἱγρίῃ 508]. 
Υεῖ, σταμῦ τὺ νἰγίαθ νν]η5 ποῦ ἔην Ρε]ϊεῦ, 
Θυτα ᾿εἰ5 ἔου {πΠ66 ἴο 5ϑῆουνν ψεΎ ΡΥ [ Εε]]. 
ὙΝῸ βὰν ὑΠ]15 νγνουηδη᾽ 5 ἔου Τὴ ἴῃ σΊᾶοα Οὐΐβῃοῃα 
ΑἹ] ννούηϑη ὃ---ἰπδῦ 1 Πορεα τῃγ 5ἴαϊε ἴο ᾿ἱπῃοσὶΐ 1010 
ΒΥ νγἱπηϊηρ ἴῸΓ τηΐηα ουγῃ {πη 6 Πεϊγεβϑ- ] Ἔ  η ἢ 
γαΐῃ 00] ψγεσα [---Πᾶγ ταῦ Υ, ὙΠΟ]]Ὺ τηδά ! 
“Βαυΐ Ῥοννεὺ οδῃ [εηρὺ,᾿ τηϊσηΐδ ὁΠ6 β5ᾶγυ, ““ἕνεὴ {ῃ6 

ομαβίβ. 
ΝΑΥ ν εν !---5ᾶνα {πε [υδὖ οἵ Ξξονεγεϊ σῦν 
Ροΐξοῃ {πε ννἱῦ οὗ 411} γγνῆο οονεῖ 1. 
Ἑαΐῃ νου] 1 ἐογεπηοϑὺ νἱοΐου θῈ ἴῃ σΠη68 
Ηε]]ςηΐο, ἂἀπα ΡῈ βεοοπα ἴῃ {Π6 γ68]1η, 
Αμπὰ στ ραγα-θαγίεα ἔτι πα 5. θῈ ΠὰΡΡΥ 511]. 
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πράσσειν γὰρ εὖ πάρεστι, κίνδυνός τ᾽ ἀπὼν 
κρείσσω δίδωσι τῆς τυραννίδος χάριν. 
ἕν οὐ λέλεκται τῶν ἐμῶν, τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἔχεις" 
εἰ μὲν γὰρ ἣν μοι μάρτυς οἷός εἰμ’ ἐγώ, 
καὶ τῆσδ᾽ ὁρώσης φέγγος ἠγωνιζόμην, 
ἔργοις ἂν εἶδες τοὺς κακοὺς διεξιών. 
νῦν δ᾽ ὅρκιόν σοι Ζῆνα καὶ πέδον χθονὸς 
ὄμνυμι τῶν σῶν μήποθ' ἅψασθαι γάμων 
μηδ᾽ ἂν θελῆσαι μηδ᾽ ἂν ἔννοιαν λαβεῖν. 
ἢ τἄρ᾽ ὀλοίμην ἀκλεὴς ἀνώνυμος, 
ἄπολις ἄοικος, φυγὰς ἀλητεύων χθόνα, 
καὶ μήτε πόντος μήτε γῆ. δέξαιτό μου 
σάρκας θανόντος, εἰ κακὸς πέφυκ' ἀνήρ. 
εἰ δ᾽ ἥδε δειμαίνουσ᾽ ἀπώλεσεν βίον 
οὐκ οἶδ᾽ ἐμοὶ γὰρ οὐ θέμις πέρα λέγειν. 
ἐσωφρόνησε δ᾽ οὐκ ἔχουσα σωφρονεῖν, 
ἡμεῖς δ᾽, ἔχοντες οὐ καλῶς, ἐχρώμεθα. 

ΧΟΡΟΣ 
ἀρκοῦσαν εἶπας αἰτίας ἀποστροφήν, 
ὅρκους παρασχών, πίστιν οὐ σμικράν, θεῶν. 

ΘΗΣΕΥ͂Σ 
ἄρ᾽ οὐκ ἐπῳδὸς καὶ γόης πέφυχ᾽ ὅδε, 
ὃς τὴν ἐμὴν πέποιθεν εὐοργησίᾳ 
ψυχὴν κρατήσειν τὸν τεκόντ᾽ ἀτιμάσας ; 

ἹΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ 
καὶ σοῦ γε κάρτα ταῦτα θαυμάξω, πάτερ’ 
εἰ γὰρ σὺ μὲν παῖς ἦσθ᾽, ἐγὼ δὲ σὸς πατήρ, 
ἔκτεινά τοί σ᾽ ἂν κοὐ φυγαῖς ἐζημίουν, 
εἴπερ γυναικὸς ἠξίους ἐμῆς θιγεῖν. 

ΘΗΣΕΥΣ 
ὡς ἄξιον τόδ᾽ εἶπας" οὐχ οὕτω θανεῖ, 
ὥσπερ σὺ σαυτῷ τόνδε προὔθηκας νόμον" 



ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΌΒ 

Εὸν ποτε 5 ἔσα νυν 6}}- απ, ΓΟ ῬΘΥῚ] ἔδυ, 
Ὑ ΗΟ ἢ σίνεος βνθεῖευ ον ΠδΔη βονογοῖ σηἶγ. 1020 
50. Παϑὺ ποὺ 411 τὴν σου ηΐογρ  Θ85, βᾶνῈ 0Π6 :-- 
Οου]ά 1 {παΐ νυϊῦπθϑ5. ο4}} ννο ποννβ τηΐϊπα ἢρατῦ, 
Απά, ρ]εδάϊηρ, ἕδος ἐγ ἀθδα νἽξε᾽ 5 Πνίηρ ἔασε, 
ΒΥ ἀεεάβ βῃουϊἀβὲ ἔποὺ βεάγοῦ ουῦ ἀπά Κπουν τῆς 

νυ οΚοα: 
Βυὲ πον---ν Ζειβ δίῃ -υναγάθη, Ὀγ Εν 5 Ρ] ἴῃ, 
ϑννδαῦ 1,1 πε ἐσ αἰξεπηρίθα οοὰοῇ οὗ {Πῖπε, 
Νο, ΠΟΥ Πδᾶ νυ ϑῃεδα ἴδ, ποὺ δᾶ ἀγεαιηθα ἐπεγεοῖ. 
Οοα ρσταπῦ 1 ρευῖβἢ Πᾶπη6]658, τη 6 1655 4]}, 
ΟἸέγ 1655, Πουη 6 1655, Ἔαχῖ]θ, νασαθοπα 
Οπ βαγῃ,---ἸηδΥ 568 ΠΟΥ ἰαπα γεοαῖνα ΤΥ ΘΟΥ̓Ρ56 1030 
ΠΕ π 1 δῖ ἀ6δα, 18 1 θὲ {Π15 ν1]ε τπίηρ ! 
Νον 1 ἘΠγουρἢ ἔδαν 5η6 ἤππρ' ἀὐνὰν Ποὺ [18 
ΙΚπον ποῖ. Μοτχτα ἴ οἁπποῦ 516 55 580. 
Ηδεὺ Ποποιῦ ὈΥ αἰβῃοποιῦῦ ἀϊα 5Π6 συδτγά : 
Ι, ἴῃ ἃ 5016 βὑγαϊξ, οἴδανε ἕο Ποποῦῦ 5{1]]. 

σΗΟΒῦΒ 
Του Παβὺ 5814 δπουρἢ ἴο τὰτη {15 οἤαῦσα ἔγοτη ἔπ 66, 
Τεπάσδεϊησ {Πς οαὐῃ οὗ αοα5, {πε ἀνία] ρ]εάρσε. 

ΤΗΕΒΕΙΞ 
Ψυρρίεῦ ἢ νογαᾶς ἀπα ἐπὶ κβίου ἰ5 μα ποῦ, 
ὙΠΟ ὑπῖπηκΚ5 Ὀγ Πῖβ αηγα]εα οα]τα ἴο ουἰΐαςα 
ΜΥ πιοοῦ, γε η δ οὐνῃ ἔμεν ΒῈ Παΐῃ 5ῃαμπηδα ὃ 1040 

ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΒ 
Ναὰν, ὑπαὶ 1 τηδγνεὶ, δέ μεσ, δ {15 ἰη ἴπ6ε :-- 
Εογ, 1 τὴν 5οῃ ποῖ ννεσί, δπα 1 τῆν εἴτε, 
[δὰ 5]αἴη ἐπμεε : Ἔχε 5Βῃου!α ποῖ θὲ ἴῆῃγ τιυ]οῦ, 
ΠῚ οὴ τὴν νἱΐε ἔπου Ππααβὲ ἀδγεα ἴο ἰᾶὰγ ἃ ἢδπά. 

ΤΗΕΒΕῦΒ 
Οοοά 5οοΐῃ, ννεῈ}]} βαϊα : γεὺ ποῖ 50 5ῃδ]ξ ἔποιὺ αἷε--- 
Νοῦ Ὀγ {πε ἄοοι ποι βρεακαβὺ ἴον ὑπ γβεϊξ! 
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ταχὺς γὰρ “Αἰδης ἡ ῥᾷστος ἀνδρὶ δυστυχεῖ" 
ἀλλ᾽ ἐκ πατρῴας φυγὰς ἀλητεύων χθονός 
ξένην ἐπ᾽ αἷαν λυπρὸν ἀντλήσεις βίον" 

Ἂ δ ὍΝ τ 3 2 ὃ Ν ὃ - μισθὸς γὰρ οὗτος ἐστιν ἀνὸρὶ δυσσεβεῖ. 
[ΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ 

οἴμοι, τί δράσεις ; ; οὐδὲ μηνυτὴν χρόνον 
δέξει καθ᾽ ἡμῶν, ἀλλά μ᾽ ἐξελᾷς χθονός ; 

ΘΗΣΕῪΣ 
Ἤ, ῇ Ψ νἀ Ὸ “- 

πέραν γε πόντου τερμόνων τ᾽ ᾿Ατλαντικῶν, 
εἴ πως δυναίμην, ὡς σὸν ἐχθαίρω κάρα. 

ἹΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ 
οὐδ᾽ ὅρκον οὐδὲ πίστιν οὐδὲ μάντεων 
φήμας ἐλέγξας ἄκριτον ἐκβαλεῖς με γῆς ; 

ΘΗΣΕῪΣ 
ἡ δέλτος ἥδε κλῆρον οὐ δεδεγμένη 
κατηγορεῖ σου πιστά: τοὺς δ. ἢ ὑπὲρ κάρα 
φοιτῶντας ὄρνεις πόλλ᾽ ἐγὼ χαίρειν λέγω. 

[ΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ 
ἰο " 7 “ 3 Ν Ρ] ᾿ᾷ Γ 

ὦ θεοί, τί δῆτα τοὐμὸν οὐ λύω στόμα, 
“ ἐν Ὁ ὦ 3. πἢὴἢρ “ ἃ 7 , 

ὅστις γ᾽ ὑφ᾽ ὑμῶν, οὺς σέβω, διόλλυμαι ; 
οὐ δῆτα: πάντως οὐ πίθοιμ᾽ ἂν οὕς με δεῖ, 
μώτην δ᾽ ἂν ὅρκους συγχέαιμ᾽ οὺς ὦμοσα. 

ΘΗΣΕΥΣ 
"“ Ν Ν “ ἐ ; ΝΜ Ν [4 οἴμοι: τὸ σεμνὸν ὥς μ᾽ ἀποκτείνει τὸ σόν. 

οὐκ εἶ πατρῴας ἐκτὸς ὡς τάχιστα γῆς; 
[ΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ 

ποῖ δῆθ᾽ ὁ τλήμων τρέψομαι; τίνος ξένων 
δόμους ἔσειμι τῇδ᾽ ἐπ᾽ αἰτίᾳ φυγών; 

ΘΗΣΕΥ͂Σ 

ὅστις γυναικῶν λυμεῶνας ἥδεται 
ξένους κομίζων καὶ συνοικούρους κακῶν. 



ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΒ 

ΑΥ, εαϑί δῦ ἔοσ π6 ψτεϊοῃεϑα ἰ5 συν ἀεδίῃ. 
Βαυΐ ἔγοσὰ {πΠ6 Ὠοπηθ-ἰὰπαὰ οχι θα, νναπάθυϊηρ 
Τὸ βἴγαη ρα 501], 5ῃ410 ποι ἀγαΐη {π᾿ 5 ὈΙ ΓΕΥ ἀταρϑ ; 
Εὸγ {Π15 15 τηθδαῦ νγαρα ἔοσ {Π6 ἱπηρίοιβ τηδη. 1060 

ΗΙΡΡΟΙΠΥΤΟΒ 
Υγοε᾿ 5 τὴ !-τῃδῦ ψἱ]ῦ που ἀοὐ 10 ποῦ τεοεῖνα 
ΤΊ Θ᾽ 5 νυν Π655 ἴῃ ΤΥ οαπι56, Ὁ ὈΔη 5 ἢ ΠΟΥ ὃ 

ΤΗΕΒΕΒ 
Βεγοπά {πε 568, θεγοπα {πὸ Αὐϊαπεϊς θουτη, 
ΠῚ [151 οου]ὰ ; 50 τχσοῇ 1 Παῖα ἴῃν ἔδεε. 

ΗΙΡΡΟΓΥΤΟΒ 
ΝΟΥ͂ οαΐῇ, ΠΟΥ ρΡΙεαρσα, ΠΟΥ ΡΥΌΡ οὐ 5 αὐξειδηοα 
ὙΠῸ ἰδϑῦ, θαὺ οαϑῦ τὴς ἔοσί ἢ {πε Ἰαπα απέτεα ἢ 

ΤΗΕΒΕΙΒ 
ΤῊ5 ἰδ] εὐ, ἐποῦρἢ 1Ὁ ῬΘΔΥ πὸ ΡτΌρΡ οἰ 5 βρη, 
Αοουβείῃ ἐμθ6, ποὺ οὶ : Ραΐ ἐπε Ὀἰγαᾶς 
ΤΗδῦ τοδπ ο᾽ΕΥ Π68α---Ἰ νγᾶνε ἔπει Ἰοηρ ἔδγενε]]. 

ΗΙΡΡΟΙΥΤυΒ ((5146) 
Ο Οοάᾶβ, γῆν οδη 1 ποῦ π]ΟῸΚ τὴΥ 1105, 1060 
ΒΟ διὰ ἀεβίσογεα Ὀγ γοὰ Ποῖ [1 τε νεῖ ὃ 
Νὸο !--Ὑ Ποῖα 1 πϑεα ρεύβυδαθ, 1 5ῃου]α ποῦ 50, 
Απά 4}} ἔοσ πδυρσῃΐ 5ῃου]α Ὀγεακ ἔπ οαὐῇῃβ 1 βύγουβ. 

ΤΗΕΒΕῦΒ 
ἘΕδαΡ !---ον ἰδ σΠΟΚΕ5 τη6, {Π|5 ἔῃ βδί πεν τηΐεῃ ! 
Οαυῦ ἔτοτα ὑῃγ ἔδυ πουαπα ἢ ιν σηῦναν θεροης! 

ΗΙΡΡΟΓΥΤΟΒ 
ὈΠΔΡΡΥ ! νι πεν 58}4}} 1 ἢξε ὃ--τσηδὲ Ποῖηα 
Οἵ νΒαῦ ἔγ]ε πα επίϑυ, θα πῃ εα ὁ. 5.0 ἢ οΠᾶτρε 

ΤΗΕΞΕΥΒ 
Οἵ νῇῆοβο 0Υ5 'ἱπ ννεϊοοιηΐηρ ἔου σπϑϑὲς 
[εἤ]ε 5 οὗ πη6 π᾿ 5 νγῖνεβ, ἡ ΒΊοἢ ἄγε }} ψ ἢ βίη. 
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ἹΠΠΟΛΥΤΟΣ 
αἰαῖ: πρὸς ἧπαρ δακρύων τ᾽ ἐγγὺς τόδε, 
εἰ δὴ κακός γε φαίνομαι δοκῶ τέ σοι. 

ΘΗΣΕΥ͂Σ 
τότε στενάζειν καὶ προγιγνώσκειν σ᾽ ἐχρῆν, 
ὅτ᾽ εἰς πατρῴαν ἄλοχον ὑβρίζειν ἔτλης. 

[ΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ 
ὦ δώματ᾽, εἴθε φθέγμα γηρύσαισθέ μοι 
καὶ μαρτυρήσαιτ᾽ εἰ κακὸς πέφυκ᾽ ἀνήρ. 

ΘΗΣΕΥ͂Σ 
εἰς τοὺς ἀφώνους μάρτυρας φεύγεις σοφῶς" 
τὸ δ᾽ ἔργον οὐ λέγον σε μηνύει κακόν. 

ἹΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ 
εὖ" 
{2 5 ᾿ ᾿ ,) 3 , 

εἴθ᾽ ἣν ἐμαυτὸν προσβλέπειν ἐναντίον 
3 

στάνθ᾽, ὡς ἐδάκρυσ᾽ οἷα πάσχομεν κακά. 
ΘΗΣΕΥΣ 

“ .«Ἅ Ν » , 

πολλῷ γε μᾶλλον σαυτὸν ἤσκησας σέβειν 
Ἃ Ἂ ῇ [τέ - ’ " 

ἢ τοὺς τεκόντας ὅσια δρῶν, δίκαιος ὦν. 

ἹΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ 
4 ΄ “- 3 Ν , ὦ δυστάλαινα μῆτερ, ὦ πικραὶ γοναΐ" 

» -“ “Ὁ: , 

μηδείς ποτ᾽ εἴη τῶν ἐμῶν φίλων νόθος. 

ΘΗΣΕΥ͂Σ 
» [ν 2 Ε] ῇ ων 3 5 ᾿Α 

οὐχ ἕλξετ᾽ αὐτόν, δμῶες ; οὐκ ἀκούετε 
πάλαι ξενοῦσθαι τόνδε προὐννέποντά με; 

ἹΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ 
-“ 3'ἝἽ 5 “ ,ὔ 

κλαίων τις αὐτῶν ἄρ᾽ ἐμοῦ γε θίξεται" 
Χ ᾽ :] ἢ ν ῇ :Ὶ , , 

σὺ δ᾽ αὐτός, εἴ σοι θυμός, ἐξώθει χθονός. 

ΘΗΣΕΥΣ 
Ψ ΠΟ ᾽ Ἁ “ 3 “-“ ’ , 

δράσω τάδ᾽, εἰ μὴ τοῖς ἐμοῖς πείσει λόγοις" 
οὐ γάρ τις οἶκτος σῆς μ᾽ ὑπέρχεται φυγῆς. 



ΗΙΡΡΟΙΥΤΙ 

ΗἹΡΡΟΓΥΤΟΒ 
ΑἸδ5 ! ἐΠΐ5 βἔέαθε τηΐπε Ποανὶ νν6}1- Πρ ἕο ννυεερίηρ, 1070 1 μὲ ρυ] 5 ῃεὰ ν]Π]αΐπ, ἐποὰ Ρε]ΐονο 1! 

ΤΗΕΒΕῦΒ 
ΤΉδη 5ῃου]άοϑῦ που Πᾶνε τποαηδά Δ Π4 ἴακεη ἐπουρἢξ, νη δη ἔπου ἀδτ᾽ ἀ5ὲ Ουΐγαρα ΓΠϊπ6 οὐ ἐἈΓΠΕΥ 5 ννῖτ ! 

ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΒ 
Ο Π4]1ς5, οου]Ἱά γε Ρυὺ ἤπα ἃ νοΐϊοδ ἔῸυ 6, 
Απα υυἱέπεββ 151 μὲ ἃ νυ ὶοκοα μηδ ! 

ΤΗΕΒΕῦΒ 
ὙνΊβε]ν ἔθου ἤεεϑὲ ἰο ΒΡΘΘΟἢ]685 νυ Ἰξηθςβες ! ΤῊΪ5 ἀθεά, ἐπουρῈ τὲ βΡθαῖ ποῦ, ἄβοίαγεβ ἔῃδα νὴ]δ, 

ΗΙΡΡΟΠΥΤΟῸΒ 
ΑἩ,, ἴο βἔδπηά ἔλεε ἴο ἔδοβ ἀπᾶ βεθ Γηγ 561, 
Τηδὲ ον ἐπα ΨΥΟΏΒΒ 1 5υῇεν 1 τηϊσῃξ γγεερ! 

ΤΗΕΒΕῦΒ ; Υεδ, ᾿ἐἶ5 ἐγ ννοπὲ ἔο 8826 ὁοὴ ἴῃγ ρεγεοξίοης 1080 Μοῖα ἐμδη ἕο γεπᾶευ Ραγθηΐβ τἱρῆζεοιις ΠΟΠΟΏΓ. 

ΗἹΡΡΟΠΥΤΟΒ 
ΑἮ, Παρ] 655 τηοῖμεσ "88, ΤΥ ἰτέα Βίσίῃ ! ΒΔ56- θουῃ ΡῈ πενεῦ ΔΏΥ ἰῃαΐ 1 Ιονε ! 

ΤΗΕΒΕΤΙΒ 
Μὴ] γε ποὺ ἢδ]6 Πἴη) ἤδποα, ἔῃ γ4115 ὃ-- Πρϑαγά γε ποῖ Ποηρ βίποε ἢΐβ Ῥδηϊϑῃτηθπὲ ΡΓΟΠΟΙΠΟΘα οὗ μη6 Ὁ 

ΗΙΡΡΟΓΥΤΙΒ 
ΠΟ ᾿Ιαυϑέῃ Πμαπα οἢ τηὲ οὗ ἐβεδηι 5ῃ8]] τα ! Του ἐμγαβὲ τηα ἕτοιμη ἐπε ἰαπά, 16 5 οἢ ἐῃγ τηοοά, 

ΤΗΕΒΕῦΒ 
Ταῦ ΨΠ]1, 8π ἔμοα ψ ὴξ ποῦ Πεδά τηΐηα Πεϑβί. Νο ρ[γ ἔον ῃΐπα Ὄχῖ]α νἱβἰξβ τηθ, [Εχτξ ΤμΈβευϑ. 
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ἹΠΠΟΛΥΎΤΟΣ 
ἄραρεν, ὡς ἔοικεν" ὦ τάλας ἐγώ: 
ὡς οἶδα μὲν ταῦτ᾽, οἶδα δ᾽ οὐχ ὅπως φράσω. 
ὦ φιλτάτη μοι. Ἔσο: Λητοῦς κόρη 
σύνθακε συγκύναγε, φευξόμεσθα δὴ 
κλεινὰς ̓ Αθήνας. ἀλλὰ χαίρετ᾽, ὦ πόλις 
καὶ γαῖ᾽ ᾿Βρεχθέως: ὦ πέδον Τροιζήνιον, 
ὡς ἐγκαθηβᾶν πόλλ᾽ ἔχεις εὐδαίμονα, 
χαῖρ᾽ ὕστατον γάρ σ᾽ εἰσορῶν προσφθέγγομαι. 
ἴτ᾽, ὦ νέοι μοι τῆσδε γῆς ὁμήλικες, 
ποσο ἡμᾶς καὶ προπέμψατε χθονός" 
ὡς οὔποτ᾽ ἄλλον ἄνδρα σωφρονέστερον 
ὄψεσθε, κεὶ μὴ ταῦτ᾽ ἐμῷ δοκεῖ πατρί. 

ΧΟΡΟΣ 
στρ. α 

ἢ μέγα μοι τὰ θεῶν μελεδήμαθ᾽, ὅταν φρένας 
ἔλθῃ, 

λύπας 'παραιρεῖ" 
ξύνεσιν δέ τιν᾽ ἐλπίδι κεύθων 
λείπομαι ἔν τε τύχαις θνατῶν καὶ ἐν ἔργμασι 

λεύσσων" 
ἄλλα γὰρ ἄλλοθεν ἀμείβεται, 
μετὰ δ᾽ ἵσταται ἀνδράσιν αἰὼν 
πολυπλάνητος αἰεί. 

ἀντ. α 
εἴθε μοι εὐξαμένᾳ θεόθεν τάδε μοῖρα παράσχοι, 
τύχαν μετ᾽ ὄλβου 
καὶ ἀκήρατον ἄλγεσι θυμόν' 
δόξα δὲ μήτ᾽ ἀτρεκὴς μήτ᾽ αὖ παράσημος ἐνείη" 
ῥάδια δ᾽ ἤθεα τὸν αὔριον 
μεταβαλλομένα χρόνον αἰεὶ 
βίον συνευτυχοίην. 
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ΗἹΡΡΟΙΥΤΟΒ 
50 ὕΠπ 6 ΠΥ ἔαϊα 15 βεαϊεὰ. ἈΠ, ννοα ἰ5 τὴ ! 1090 
Ι Κπονν ὑπὸ ὑγυαΐῃ, γεὶ πον ποῖ πον ἴο {ε}] 1ὖ, 
1)εαιεϑὺ οἵ οὐ ἴο τηε, Ο [,εἴο᾽ 5 ΟΠ1]ἃ, 
Οοτηραπίοῃ, ἔθ! ]Πον - ἢ γ6 55, 1 58.8}} ἥδε 
ΑἙΠ 6 π5 πὸ ρ]ουίοιβ. Εδγεννε]}, ΟἸτγ ἀπα [πὰ 
ΟΥ̓ οἱά Εγεομίπευβ ἢ Οὐ Τγοοζεηίδη ρ]αΐη, 
Ηονν πηδην ρμ͵εαβαηΐ ραΐ 5 οὗ γουτῃ Παϑὺ ποι ! 
Εαυθνν 61} : 1 566 ὑπδρ, ἢ41] ἐμ6θ, {πε Ἰαϑὲ {ἰπη6. 
(οιηα, Ο γε γουΐῃβ, τηΐπα ἀρθ-τηδΐαβ ἴῃ {15 ἰδ πα, 
ΞΡΘαῖς Ραγθηρ νου : δβοοῦδ τὴ6 ἔἸΠΌτὴ {ἢ}]15 501} : 
ΕῸΣ ΠΕνοῚ 5118}} γε 566 ἃ Ἅοπαβίευ τη8Π, 1100 
ΑἸΡεῖῦ {π|5 τὰν γα θε] εν εἴ ἢ ποῦ. [πε 

σΗΟΕῦΒ 
(ιν. 1) 

ὙΠ εη δι ονευήονν εἴ τὰν τη], (ὐοα᾽ 5. ργονίάεποα 
4}1- Ἔτη θγδοίη ν᾽ [Πὐ ἴο ἄποιν "᾽᾿ 

ΒΑηἰβ δὶ συὶεῖβ : θα θη ἀουῦ νυ ῃἰθρεσεῖῃ “ Αἢ 
Νο οἷπα ὑπο ρἢ πε ἔδηρ]ε 1 ἤπα οἵ ἔαϊε δπα οὗ 11ξπ 

ἴον τὴν ἰγδοίησ : 
ΤΉΘΓΕ ἰ5 ἐν εΥ ἃ σἤδηρα ΔΠη6 ΤΏΔΠΥ ἃ σΠΔηΡΈ, 

Απα {πῸ πιαΐα}]6 ἔουΐαπα οἵ ἤθη Ἐν ευη 8 βου ΑΥ5 
ἴο ἃπα ἴΠῸ 

Ονετ [πη 10}655 Υάηρα. 1110 
(Άπι. 1) 

ΑἸ, νου] {πΠ6 (οαβ ἤδᾶγ ργᾶγεν !-τνοῦ]α ἔπεν σταηῦ 
ἴο π16 Π 686 βρ}]] οὐ οη8--- [οὗ ραΐη, 

Α Ιοῦ ψ ργοβρου νυ βυνεεῖ, ἃΠα ἃ 50] ᾿π5ηδάοννεα 
Απὰ ἃ ἔα! πειῖμεῦ ἤκεα ἐουγβαθαγε οα ἐπε Ηϊηΐ, 

ΠΟΥ͂ Οἢ β8Ππαγ ἔουπααίίοημβ! 
Θυΐϊοκ- 5 Π 1 πη ρ τὴν 541] ἴο Π6 σουηΐπσ ὈΓΕ 6 ΖΕ 

ΟΥ̓ {πὲ τηουγονν, 50 τηᾶν [1 ἢδεῖ, ἐνεῖῦ νογᾶρίηρ |{{π᾿5 
να Δ ]ὴ 

Ονεῖ βὔουτη 655 5685. 

ΘΕ, ἵν. 1 249 
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στρ. ' 
» ΄ Ν Ν ,.55 » μ᾿ 3 ,ὔ 

οὐκέτι γὰρ καθαρὰν φρέν᾽ ἔχω τὰ παρ᾽ ἐλπίδα 
λεύσσων, 

ἐπεὶ τὸν ᾿Ελλανίας 
,ὔ » 7 ἄς ) ἢ; ,ὔ 

φανερώτατον ἀστέρ᾽ ᾿Αθάνας 

εἴδομεν εἴδομεν ἐκ πατρὸς ὀργᾶς 
», ἣν 53 [4 

ἄλλαν ἐπ αἰαν ἱέμενον. 

ὦ ψάμαθοι πολιήτιδος ἀκτᾶς 
δρυμός τ᾽ ὄρειος, ὅθι κυνῶν 
ὠκυπόδων μέτα θῆρας ἔναιρεν 
Δίκτυνναν ἀμφὶ σεμνάν. 

ἀντ. β΄ 
οὐκέτι συζυγίαν πώλων ᾿Ενετᾶν ἐπιβάσει 

Ἶ » Χ ,ὔ , 

τὸν ἀμφὶ Λίμνας τροχον 

κατέχων ποδὶ γυμνάδος ἵππου. 

μοῦσα δ᾽ ἄυπνος ὑπ᾽ ἄντυγι χορδᾶν 
Ἔ ΄-“ » Ν ’ 

λήξει πατρῷον ἀνὰ δόμον 
ο. Ἑ Ἂν Υ͂ » ΄ 

ἀστέφανοι δὲ κόρας ἀνάπαυλαι 
Λατοῦς βαθεῖαν ἀνὰ χλόαν' 

νυμφιδίων δ᾽ ἀπόλωλε φυγᾷ σᾷ 

λέκτρων ἅμιλλα κούραις. 

ἐγὼ δὲ σᾷ δυστυχίᾳ δάκρυσι διοίσω ἐπῳδ. 
πότμον ἄποτμον' ὦ τάλαινα 
μᾶτερ, ἔτεκες ἀνόνατα" φεῦ, 

μανίω θεοῖσιν" 
ἰὼ ἰὼ συζύγιαι Χάριτες, 
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(ϑιν. 2) 

Μν πηϊηα ἰ5 ἃ ἔουπίαϊη ἔσο ]εα ; 1 5εὲ {πη ρ8. 4]} 
ἀπαἀγδαιηεὰ : 

Εοὸν {πΠῸ 5ἴαν οὔ Αἴῆεηβ, ἐμαὶ Ὀθϑαμπηδᾶ 
Τῆς θυ αϑὲ νυ ὉΠ] ἴῃ Η6]]85-ἰὰ πὰ, 
γε πᾶν 5βεεὴ ἢΐπῃ ἀτίνεη ἴο δη δἰΐθη βιγδπηᾷ, 
ΒΥ {πθ6 ψυαΐῃ οὗ ἃ ἔαϊμπευ. ἢᾶνε βεῈὲπη ἢϊπὴ 

βαππρα. 
ΑἩ, εἰϊγνναγὰ βαπηάβ, γε 5}}4}} νναὶ δ ἢΪπ ἴῃ ναΐῃ, 

ΑΠπα γε τηοιηϊδῖη υνοοαβ, ἡ Π τα βἰγεαμηεά 
ἼὝἼὝντχο πΠῸ οὐκ ἔπε ρᾶοκ οἡ ἐπε νν]]ὰ θοδΙ 5 

ἔγδοῖκ 
Ιὴ ἀτεδα Πιοΐνηηδ᾽β μαπίετγ- γαίῃ, 

ΤῊ] τΠ6 αυδυΥΎ νγᾶβ 5]41η. 
(Δπίι. 2) 

ΝΕνεΙ ΟΥ̓ 5}4}1] ΠῈ δύ 655 ἐπε Ηςπαεΐδηῃ ἤουβ65 δῃαᾶ 
Ιδὰρ ΟΠ Πὶβ ΟϑΥ, 

Ο᾽ ἐσ {πε τδοα-οοῦῦβα οὗ [}Ππη)ΠπῸ δἴδυ 
Ἴο 5ρεεὰ ἐπε σουγβει 5 ἔεεϊ οὗ ἔτεα: 
Απα {πα βοῆρβ, ἐπαὺ ὁποα ᾿᾽πεαίῃ {ῃ6 βἐυπρϑβ 

οὗ {πε 'γτὲὰ 
ΒΙ]ορῦ πενϑυ, 5Π4}} οεαβε ἰῃ {π6 4115 οἵ ἢΪ5 5ἰγδ. 
Ὀπρδυ]απάεα Αὐἰεπηῖβ᾽ θονγευβ 5114}} θα 

[ἡ ἐπε στεεηνοοα ἀερίῃβ ἐπαΐ ἀγα. 
Βγ {πῖπε εχῖ]α Πᾶνε ρευϑῃεα {πε βυγεεῦ Πορεβ 

σΠου Θεά 
Οὗ οὔκ πηδῖα5, δπα {πεῖν σαπῖ]α συν] γῪ 

Ιὴ ἴονε ἔογ ἐπεβ. 

(Εροαε) 
Εὸν ἐγ ννοεα! ἔαϊε 5}4}} 1 ρδ55 δυηϊα ἴεδυβ ἔαϑὶ- ἤουνησ 
Α ἔουζαποὶθβα ἔοσῖϊαπθ. Ο τηοῖμεοὺ εν]]-ϑἰαυγεά, 

ΤῊΪ5Β ἀν ἴῃ ν Ὀἰγίῃ-Ἰον εθθοαβ ! 
ΙΔ ψυγοόΐῃ ἢ ἐπα Οοάϑ :--- Ο αταςοαβ5 
Αγε ᾿ἰηκΚὲα ἴῃ ἰονίπρ' ΘΕ ὈΥδΟ 68, 
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»ἤ Ν ΄ »» Υ ΄-- 
τι τὸν τάλαν ἐκ πατρίας γᾶς 

Ἂ , τὸν οὐδὲν ἄτας αἴτιον 
ῇ “ 7 3, 

πέμπετε τῶνδ᾽ ἀπ᾽ οἴκων ; 

Ν Χ 2 Ν «ς ᾿ , 2 3 »“ἅ» 

καὶ μὴν ὁπαδὸν ᾿Ἱππολύτου τόνδ᾽ εἰσορῶ 
“ ο ἿΑ ξ 

σπουδῇ σκυθρωπὸν πρὸς δόμους ὁρμώμενον. 
ΑΓΓΕΛΟΣ 

- - "“ἷ, ζ ῇ δ 

ποῖ γῆς ἄνακτα τῆσδε Θησέα μολὼν 
ἶν "- » 2 

εὕροιμ᾽ ἄν, ὦ γυναῖκες ; εἴπερ ἴστ᾽, ἐμοὶ 
σημήνατ᾽'" ἄρα τῶνδε δωμάτων ἔσω ; 

ΧΟΡΟΣ 
“ΟΣ » Ν Ψ, , Υ̓ 

ὅδ᾽ αὐτὸς ἔξω δωμάτων πορεύεται. 
ΑΓΓΕΛΟΣ 

Θησεῦ, μερίμνης ἄξιον φέρω λόγον 
σοὶ καὶ πολίταις οἵ τ᾽ ᾿Αθηναίων πόλιν 

ναίουσι καὶ γῆς τέρμονας Τροιζηνίας. 
ΘΗΣΕΥ͂Σ 

“ 3, “ ἣ᾿ , τί δ᾽ ἔστι; μῶν τις συμφορὰ νεωτέρα 
δισσὰς κατείληφ᾽ ἀστυγείτονας πόλεις ; 

ΑΓΓΕΛΟΣ 
ς ῇ Ε ᾿ἀροὰς δα ς 5 “ Ψ Ιππόλυτος οὐκέτ᾽ ἔστιν, ὡς εἰπεῖν ἔπος" 
δέδορκε μέντοι φῶς ἐπὶ σμικρᾶς ῥοπῆς. 

ΘΗΣΕΥ͂Σ 
Ν “ ΦΥ.ΘΝ, “ 3, ον μὲ 

πρὸς τοῦ; δι’ ἔχθρας μῶν τις ἣν ἀφυγμένος, 
ὅτου κατήσχυν ἄλοχον ὡς πατρὸς βίᾳ; 

ΑΓΓΕΛΟΣ 
2 “ 3). τὰν ἢ », 3. “Ὁ , » 

οἰκεῖος αὑτὸν ὥλεσ ἀρμάτων Οχος 
ἀραί τε τοῦ σοῦ στόματος, ἃς σὺ σῷ πατρὶ 
πόντου κρέοντι παιδὸς ἠράσω πέρι. 

ΘΗΣΕΥ͂Σ 
4 ῇ 2 ϑγ 03 ᾿] Ν Ν 

ὦ θεοὶ ἸΠόσειδόν θ᾽, ὡς ἄρ᾽ ἦσθ᾽ ἐμὸς πατὴρ 
ὀρθῶς, ἀκούσας τῶν ἐμῶν κατευγμάτων. 



ΗΙΡΡΟΙΠΥΤΌΒ 

ὙνῊν ἀο γε βιῆδθν {πδ0 Πα ἔγότη ἢ}Ἶ5 ᾿Δ ΠΩ 5Π οα] ἃ θ6 σοίηρ, 
Ετοπὰ ἢ Ποπηθ, γγηο παῖ πουνῖβ6 Θαυπαά ἃ ἀοομ 50 

{το -Παγα ἢ 1150 
Βα Ἰο, 1 586ε6ὲ. ΗἸρροϊνὕαβ᾽ Πα ποῆσηδη πὶσἢ 
Ηκρίϊησ απἴο {π6 Π4}1}5 ἢ οἰουεα Ὀγονν8. 

[ἰπίοῦ ΜΕΒΒΕΝΟΈΗ. 
ΜΕΒΒΕΝΟΘΈΗ 

ὙΠ οΓα 5Βῃου]α 1 σὸ «πᾶ πα [ἢ}15 σοι πηὐγγ 5 Κίησ, 
ΤΠ Θβουβ, γα οηοπ ἢ; [ἔνα Κπον, ἀδοϊαγα 
Βιγαὶρ! ῦνναν ἴο π6. ὙΠ Πΐη ἔμ εβο Π4]]5 ἴ5 Πα ἢ 

σΗΟΗ8 
9 γοπάθυ ψνΠετα Πα οοπηεῖῃ ἐου ἢ {Πε Π41]5. 

ἔἔπιοῦ ΤΗΈΒΕῦ. 
ΜΕΞΒΕΝΘΈΗ 

ΤΠ δβειβ, 1 θΥηρ᾽ ἃ βουτον- ΚΠ] ]ηρ ἴ4]6 
Τὸ {πε6ὸ «πᾶ 4}} {Π6 οἰ ζθηϑ νν ἢ] ἢ ἄν 6]} 
Ι͂η Αὐἰῃεπβ δηα πε θοιπηα5 οὗ ΤτοθΖεη-]δηᾶ. 

ΤΗΕΒΕῦΒ 
νηδὺ πον ὃ Ηδίῃ ςοπηα ἀἰβαϑίου ΠΠ ΓΘ ΞΘ ἢ 1160 
ΕΔ]]6 πη οα {Π656 ὕννο πεϊσῃθουτ- οἰ Ἰεα βἰαΐεβ ἢ 

ΜΕΒΒΕΝΘΈΗ 
ΗἸΡρΡοϊγἕι5 15 ΠῸ Τῇ 1Ὲ [--80 ΤηΔΥ͂ 0Π6 58, 
ΤΠοΟΟῸΡῊ γεῦ 4 {{{{|6 5ρᾶοα ἢ βεεὶῃ ᾿ἰσῃΐ. 

ΤΗΕΒΕῦΒ 
ΟΥ̓ νῇοπι 5Ϊαἰπ ἢ δίῃ οὔς πλεῖ ἢΐπὶ ἰπ ἢΐβ σγγαίῃ, 
Ποβε νἱξε με δα ουξζασεά, Ἔνεὴ ἃ5 ἢΪ5 βἰ γε β᾽ 

ΜΕΞΞΈΝΘΕΗΝ 
Ηἰ5 ριΌρΡοΥ ομαυϊοῦ-[θατ μαΐῃ ἀδα]ὺ Πΐτη ἀδαίῃ, 
Απα τῆν πηουΐῃ 5 οα 565, νυ ΠΙ ἢ που αἰα 5 64}} ἀονη 
Ετότα ἴΠ6 85684᾽5 [οτὰ, ἢν ξαύΠεσ, οα ἴῃ γΥ 50η. 

ΤΗΕΒΕΙ5 
Ο σοάᾶς! Ροβεϊάοῃ ! Ππονν ἐπου νναϑὺ ᾿πἀεθοα 

Μν ἔαϊμευ, νγῆο μαϑὶ ἢδαγὰ τὴν τη] ίβοη ! 1170 
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πῶς καὶ διώλετ᾽ ; εἰπέ' τῷ τρόπῳ Δίκης 
ἔπαισεν αὐτὸν ῥόπτρον αἰσχύναντ᾽ ἐμέ; 

ΑΓΓΈΛΟΣ 
ἡμεῖς μὲν ἀκτῆς κυμοδέγμονος πέλας 
ψήκτραισιν ἵππων ἐκτενίζομεν τρίχας 
κλαίοντες" ἦλθε γάρ τις ἄγγελος λέγων 
ὡς οὐκέτ᾽ ἐν γῇ τῆδ᾽ ἀναστρέψοι πόδα 
Ἱππόλυτος, ἐκ σοῦ τλήμονας φυγὰς ἔχων. 
ὁ δ᾽ ἦλθε ταὐτὸν δακρύων ἔχων μέλος 
ἡμῖν ἐπ᾽ ἀκταῖς" μυρία δ᾽ ὀπισθόπους 
φίλων ἅμ᾽ ἔστειχ᾽ ἡλίκων ὁμήγυρις. 
χρόνῳ δὲ δήποτ᾽ εἶπ᾽ ἀπαλλαχθεὶς γόων" 
τί ταῦτ᾽ ἀλύω ; ; πειστέον πατρὸς λόγοις. 

ἐντύναθ᾽ ἵππους ἅρμασι ζυγηφόρους, 
δμῶες: πόλις γὰρ οὐκέτ᾽ ἔστιν ἥδε μοι. 
τοὐνθένδε μέντοι πᾶς ἀνὴρ ἠπείγετο, 
καὶ θᾶσσον ἢ ἢ λέγοι τις ἐξηρτυμένας 
πώλους παρ᾽ αὐτὸν δεσπότην ἐ ἐστήσαμεν. 
μάρπτει δὲ χερσὶν ἡνίας ἀπ᾽ ἄντυγος, 
αὐταῖσιν ἀρβύλαισιν ἁρμόσας πόδας. 
καὶ πρῶτα μὲν θεοῖς εἶπ᾽ ἀναπτύξας χέρας" 
Ζεῦ, μηκέτ᾽ εἴην, εἰ κακὸς πέφυκ᾽ ἀνήρ' 
αἴσθοιτο δ᾽ ἡμᾶς ὡς ἀτιμάζει πατὴρ 
ἤτοι θανόντας ἢ φάος δεδορκότας. 
κἀν τῷδ᾽ ἐπῆγε κέντρον εἰς ΧΕΙΡΕΕ λαβὼν 
πώλοις ὁμαρτῇ: πρόσπολοι ὃ ἐφ᾽ ἅρματος 
πέλας χαλινῶν εἱπόμεσθα δεσπότῃ 
τὴν εὐθὺς ᾿ Ἄργους κἀπιδαυρίας ὁδόν. 
ἐπεὶ δ᾽ ἔρημον χῶρον εἰσεβάλλομεν, 
ἀκτή τίς ἔστι τοὐπέκεινα τῆσδε γῆς 
πρὸς πόντον ἤδη κειμένη Σαρωνικόν. 
ἔνθεν τις ἠχὼ χθόνιος ὡς βροντὴ Διὸς 



ΗΙΡΡΟΙΥΤῸΞ 

Ηον ρευῖϑῃθα Βεῦ ἴη ννῇῃδῦ νὰν αἷὰ τῆς σὶπ 
ΟΥ̓ }βεϊοα 5πὰΡ οπ Πΐπὶ νγῃο υγοι ἢ ὔ Ττη6 5ἤδιη6 ὃ 

ΜΕΞΒΕΝΘΟΕΗ 

Ννε, μαγὰ μεβϑῖάβ {ῃ6 θϑδοὴ ὑπαῦ σγεαεῖβ {Π6 βυγῇ, 
ὙΥΊ σου 5 ὑνεσα βιηοοϊῃϊησ ουὖ ἢ5 ΠΟΥΒ68᾽ 868 
ννεερίηρ: ἔουῦ ψψογα δα σοπηα ἴο τ15 ἴο 587 
ΤΗδῦ πο ποτα ἰπ {Πἰ5 ἰαπα ΗἹρροϊγίιβ 
ΜΙρΗΐ νναῖκ, οὗ τῃδς6 ἴο νυγεϊοῃεα δαὶ] ἀοοτηθά. 
ΤἬΉΘη οαπγ6 ἢ6, Ὀγ]ησίπσ' [6 βαπη6 ἴα]6 οἵ ἴδδυβ 
Τὸ 5 ΠρΡοη {Π6 5ἰγδπα : ἃ σουπί] 655 ΓΠ͵ΌΠ ΠΡ’ 
Οἵ ἔποπα β ἢἰβ ἀσδ-τηαΐθβ ἕο] νυ π σ᾽ νυ Ὁ ἢ πη σδηηδ. 
Βαΐ, σεαϑίηρσ αὖ {ΠῸ Ἰαβδὺ ἔγτοτη τηοϑῃ, ἢ οὐἱδά: 

εν 

ΚΝ Ὴγ τὰνε 1 ἴπ5} [ πηαβῦ ΟΌΘΥ ΤῊΥ 5118. 
ΗδΥπ 685 ὑπ Πουβαβ ἴο {Π6 ομαγϊοΐτ- γα, 
Μύ {πῃ γᾺ}]5: ὑΠ|5 οἷν 15 ΠΟ πο 8 ἔου τηθ.᾿ 

ΤΠ Επ, ὑπδπ αἸα ἐνεσν τηδη αι ΠΙΤη 561, 
ϑυ οΥ ὑΠὰῃ πα σου]α βὰν ἰδ νγεσα ἴΠ6 βἴθεαϑ 
Ηδυποββ6α, πα ὈΥ οὐἱ Ἰοτα 5 5146 βαεῦ νγα ἔῃ η. 
ΤΠ επ {πε τεῖηβ οδυρσηϊ ἢς ἤτοτῃ ἴῃ ομαυϊοῦ-γᾺ1]}, 
Απα ἴῃ {π6 οδγ᾽ 5 ἐοοὐ-τεϑὺβ βϑὺ ἤἥγτῃ ἢϊ5 ξεοῦ, 
Βαυΐ ἴο ἐπε οὐκ ἢιοὺ οἰσεϊομπεα ἢἰϊς παπᾶ δα οτἱϑᾶ : 
“Ζεῦ, την ἴ αἷε 11 ἃ ν]]αὶη ἅτ ! 
Μδᾶγ ΤΥ 5ἰγε Κπονν ὑπαὺ Π6 18 ΟΠ ΡΘΊΠρ' Τη6, 
ΉΘη 1 ἃτὴ ἀ686, 1 ποῦ ψν ἢ1]6 1 566 ᾿’σῃϊ "ἢ 
ΤΠδπ ἴῃ ἢϊβ μαπα ἢδ ἴοοκ {πΠῈ βοοῦσσα πα βυηοΐα 
Αἴ οποα ἐπε βἰεεαβ. δε Πεποῆτηθη ὈΥ ἔπε ΟΔΓ 
Ἑαβὺ Ὀγ {πε τεὶπϑβ αἰϊεπαά θα οὴ οἷν Ἰοτα 
Τονναγαβ ΑΥΡῸΒΚ βἰγαϊσῃηῦ πα Ερ  ἀδυτσίδ. 

Απᾶ, 85 ψαὰ δεηξεγϑα οα Α ἀδβοσχὲ ὑγδοῦ, 
Βεγοπα {15 Τ ΤΟ ΖῈ π᾿ 5 ΒΟΥ οΥ 1165 ἃ θΈδοἢ 
ΒΙορίπρ' ἃ}] ἄοννη ἴο γοπ ϑαγοηΐς 868. 
ΠΟΥ του δαγὺ 5 νου 8 ποῖβε ἰκὸ Ζειβϑ5 ἐπ που 
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βαρὺν βρόμον μεθῆκε φρικώδη κλύειν' 
ὀρθὸν δὲ κρᾶτ᾽ ἔστησαν οὖς τ᾿ ἐς οὐρανὸν 
ἵπποι" παρ᾽ ἡμῖν δ᾽ ἣν φόβος νεανικὸς 
πόθεν ποτ᾽ εἴη φθόγγος. εἰς δ᾽ ἁλιρρόθους 
ἀκτὰς ἀποβλέψαντες ἱ ἱερὸν εἴδομεν 
κῦμ οὐρανῷ στηρίξζον, ὥστ᾽ ἀφῃρέθη 
Σκείρωνος ὦ ἀκτὰς ὄμμα τοὐμὸν εἰσορᾶν' 
ἔκρυπτε δ᾽ ᾿Ισθμὸν καὶ πέτραν ᾿Ασκληπιοῦ. 

1910 κἄπειτ᾽ ἀνοιδῆσάν τε καὶ πέριξ ἀφρὸν 
πολὺν καχλάξον ποντίῳ φυσήματι 
χωρ ρεῖ πρὸς ἀκτάς, οὗ τέθριππος ἢ ἣν ὄχος. 
αὐτῷ δὲ σὺν κλύδωνι καὶ τρικυμίᾳ 
κῦμ' ἐξέθηκε τ ραν ἄγριον τέρας, 
οὗ πᾶσα μὲν χθὼν φθέγματος πληρουμένη 
φρικῶδες ἀντεφθέγγετ᾽, εἰσορῶσι δὲ 
κρεῖσσον θέαμα δεργμάτων͵ ἐφαίνετο. 
εὐθὺς δὲ πώλοις δεινὸς ἐμπίπτει φόβος" 
καὶ δεσπότης μὲν ἱππικοῖσιν ἤθεσι 

1900 πολὺς ξυνοικῶν ἥρπασ᾽ ἡνίας χεροῖν, 
ἕλκει δέ, κώπην ὥστε ναυβάτης ἀνήρ, 
ἱμᾶσιν εἰς τοὔπισθεν ἀρτήσας δέμας" 
αἱ δ᾽ ἐνδακοῦσαι στόμια πυριγενῆ γναθμοῖς 
βίᾳ φέρουσιν, οὔτι ναυκλήρου χερὸς 
οὔθ᾽ ἱπποδέσμων οὔτε κολλητῶν ὄχων 
μεταστρέφουσαι. κεὶ μὲν εἰς τὰ μαλθακὰ 
γαίας ἔχων οἴακας εὐθύνοι δρόμον, 
προὐφαίνετ᾽ εἰς τοὔμπροσθεν, ὥστ᾽ ἀναστρέφειν, 
ταῦρος, φόβῳ τέτρωρον ἐκμαίνων ὄχον" 

1230 εἰ δ᾽ εἰς πέτρας φέροιντο μαργῶσαι φρένας, 
συγῇ πελάζων ἀ ἄντυγι ξυνείπετο 
εἰς τοῦθ᾽ ἕως ἔσφηλε κἀνεχαίτισεν, 
ἁψῖδα πέτρῳ προσβαλὼν ὀχήματος. 
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Μδάδ τυ ]οα γοάτίηνρ, ἃ Ὀ]οοα -ουγ]Ἰησ βουηά. 
ΤΏδη {ππ οἰθεαβ {πὰ Ποδα ἀπ ρυϊοκοα {ΠῸ δὰγ; 
Απά {π}}16ἀ ὑΠπγοι σὴ τι5 τηοϑῦ νϑουηθηΐ ἀἰβιηαν 
Ώεποο τϊρσην ὑπ βδουπαὰ 6. Τὸ {6 568-]Δ5]16 4 

5ΠΟΥ65 
ΤΠ θη ρ]απορα να, πα ἃ βγρα ὈΠΘΑΥΈΠΪΥ 5Ὰνν 
Ὀρ-οο]τηπδα ἴο {Πς 5κν, ὑπαῦ ἔτοτη τὴν 5ἰσΐ 
ΘηγΟθΠεα ννὰβ 411 πΠ6 θθάοῇ δοϊγοπίδῃ ; 
γε δα ννὰβ {π6 [βπμηιβ ἀπ Αβοϊθρίαϑ᾽ Οτασ. 
ΤΠ θη συνε! σ᾽ Πἰσῆ ον, ΠΙση δου, ἀπὰ βραυγίϊηρς; Τουτὶ ἢ 1210 
ΑἸ]! τουπά ἃ Ὁ ΠΕΕῚ οἵ ὙΠΕΣ ἢ 56 8 - Ὁ] ον ΒΡΙΓΔΥ, 
ΘΠοΥΘυναγα ἰδ γυβῆθίῃ, ονγαγαὰ ὑπῸ6 ἔστ - ΠΟΥ̓Θ 6. ΟΔΥ. 

ΤΉδπ ἔγοτη ὑΠ6 γα κου 5 τηϊάοὺ ἀπα Παρσοβῦ βυγσο 
ΤἼῊΘ να Ρ6] ἢ δα ἔοσξῃ ἃ θὰ]], ἃ τηοηβίθυ ἤδυοα, 
ΥΠΠ ψ ῃοβ6 ἐπγοαῦ- Πα Πα δΥ 41} ΠῸ Ἰαπα ννὰ5 ἢ]164, 
Απά δοποοα νυν} }ν, ἃ5. Ὁ. ΟἿἿ σ8 ΖΕ 
Ηδε Ὀυτγβῖ, ἃ βῖσηῦ τηοτα ἀγεδα ἔΠδπ αγαβ σου] θ6Δγ. 
Βιγαι σαν νν]]α ρᾶπῖς ]] 6 ἢ οα {πε βἴβεάβ : 
Υεὐ {πεῖν Ἰοσά, ΠΟ] ]ν οσοηνευβαπὶ Ὁ ννοηΐ 
ΟΥ̓ Βοῦβεβ, οδιισῃῦ {πε ταὶηβ ἴηι θο ἢ ἷ5 Παηάᾶς, 1220 
Απα ἴὰρ5, 85 5Βῃϊ]ρυηδη ἰπρ8 ἀραϊπηβὺ ἔῃ 6 ΟΔΓ, 
ΤΉγοννηρ ἢ θοα γ᾽ 5 ψ εῖρηῦ ἀραϊηϑὺ {Π6 γε η5. 
Βευῦ οα {π6 ἤτε-ογσεα Ὀἷϊ5 πεν οἸε πο δα {πεῖν ἐθεῖῃ, 
Απα νη 16 α Πΐπὶ οὴ ο᾽ εἰτηδβιεγεᾶ, γεοϊοίησ ποῖ 
Οἵ 5Ξἴβευίηρ Πᾶπα, ΟΥ̓ ΘΓ, ΟΥ̓ 5[ὙῸΠ᾽ οαγ᾽ 5 ννεῖρ δ. 
Απα [, γεῖ Ποϊ]αϊηρ ἴο {πΠῸ οπαγιοῦ- 6], 
Τονάγα {Π6 βιποοΐῃ στουπα Πα βίγζονε ἴο σιϊάς ἐμεὶγ 

οΟα86, 
Αγνε 5βῃονεα {παΐ θῈ}]} ἴῃ ἔγοπῦ, ἕο ἔπτη ἔπει θδοκ, 

. Μαδαεπίηρς ψ ἢ ἔσῃ ἐπε ξουείοια σΠασχϊοῦ-[ 81. 
ΠῚ Τουνασὰ πε τοοκβ ἘΠΕΥ ΓΌΒη6α Ί ἔγεηΖιεα μεαγῖ, 1230 
Ἑαβὺ ὃν {π6 τὰὶ] ἴπ βίθηοα [Ὁ] οννεα πε 
ΟΘη, ΕΠ με ἐου]ο ἀπά ονοτβοὶ ἐμὲ ΟΔΥ͂, 
᾿Α5ῃϊηρ' ἀσαϊηβὺ ἃ γὕοοῖ ἐπα οπατγιοῦ- ἔε Π]ν. 
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,ὔ 5. .᾿ [γ Υ̓, "2 Ἀγ τν, 

σύμφυρτα δ᾽ ἣν ἅπαντα: σύριυγγές τ᾽ ἄνω 
“- ΄ ᾽ 

τροχῶν ἐπήδων ἀξόνων τ᾽ ἐνήλατα. 
ς ᾿ ΄ Δ 

αὐτὸς δ᾽ ὁ τλήμων ἡνίαισιν ἐμπλακεὶς 
δ, ᾿, [γά Ψ, 

δεσμὸν δυσεξήνυστον ἕλκεται δεθείς, 
,, 

σποδούμενος μὲν πρὸς πέτραις φίλον κάρα, 
4 δ ΄ Ἂς; 3: οϑ ω ΄ 

θραύων δὲ σάρκας, δεινὰ δ᾽ ἐξαυδῶν κλύειν' 
στῆτ᾽, ὦ φάτναισι ταῖς ἐμαῖς τεθραμμέναι, 

ή, 5. ὯΝ ’ Ε 3 Ν 3 “ἐν ΄, 

μὴ μ ἐξαλείψητ᾽" ὦ πατρὸς τάλαιν ἀρά. 
, 3 7 “ 

τίς ἄνδρ᾽ ἄριστον βούλεται σῶσαι παρών ; 
πολλοὶ δὲ βουληθέντες ὑστέρῳ ποδὶ 
᾽ ῇ ᾽ Χ 2 “ ν ἐλειπόμεσθα. χὠ μὲν ἐκ δεσμῶν λυθεὶς 
τμητῶν ἱμάντων οὐ κάτοιδ᾽ ὅτῳ τρόπῳ 

, Ὰ Ἂ ΄ 3 , Μ 

πίπτει, βραχὺν δὴ βίοτον ἐμπνέων ἔτι: 
4 Ψ: Οὗ Ν ἣν » ΄ 

ἵπποι δ᾽ ἔκρυφθεν καὶ τὸ δύστηνον τέρας 
΄, 2 Ὁ ΄ ταύρου λεπαίας οὐ κάτοιδ᾽ ὅπου χθονός. 

ἴω Χ Δ᾽ “ , 

δοῦλος μὲν οὖν ἔγωγε σῶν δόμων, ἄναξ, 
ἀτὰρ τοσοῦτόν γ᾽ οὐ δυνήσομαί ποτε 
τὸν σὸν πιθέσθαι παῖδ᾽ ὅπως ἐστὶν κακός, 

᾿] “-“ “- 

οὐδ᾽ εἰ γυναικῶν πᾶν κρεμασθείη γένος, 
Ἁ καὶ τὴν ἐν [δῃ γραμμάτων πλήσειέ τις 

, ᾿ Ε] ’ὔ 

πεύκην, ἐπεί νιν ἐσθλὸν ὄντ᾽ ἐπίσταμαι. 
ΧΟΡΟΣ 

2 “-“ Ν “ 

αἰαῖ: κέκρανται συμφορὰ νέων κακῶν, 
» 7 “ , 3 

οὐδ᾽ ἔστι μοίρας τοῦ χρεῶν τ᾽ ἀπαλλαγή. 
ΘΗΣΕΥΣ 

, » » ὃ ΑΥ “ θ , ὃ μίσει μὲν ἀνδρὸς τοῦ πεπονθότος τάδε 
λόγοισιν ἥσθην τοῖσδε: νῦν δ᾽ αἰδούμενος 

δι ον, 9 “Ὁ Ἕ.): ᾽ [2 9 15 Ν 5 » “-“ 

θεούς τ᾽ ἐκεῖνόν θ᾽, οὕνεκ᾽ ἐστὶν ἐξ ἐμοῦ, 
"θ᾽ “ὃ ἰοὺ δ᾽ ὙΠ ΉοΝ , θ -“ 

οὔθ᾽ ἥδομαι τοῖσδ᾽ οὔτ᾽ ἐπάχθομαι κακοῖς. 
ΑΓΓΕΛΟΣ 

" 3 , ἍΤ ΡΥ 
πῶς οὖν ; κομίζειν, ἢ τί χρὴ τὸν ἄθλιον 

- χ 7ὔ 

δράσαντας ἡμᾶς σῇ χαρίζεσθαι φρενί; 



ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΒ 

ΤἼδη 4}1 ννὰβ Τα Ο 1} : ἀρυναγὰ Ἰδαρῦ ἴῃ αἷσ 
Νάνοβ οἵ {πΠ6 ψν ἢ δ 615 ἀπὰ ΠἸπ ἢ ρὶπ5 οὗ πε ἀχ] 68, 
Απα ἢδ, ὕπῆάρρΡΥ, ἰδηρσ] θα ἴῃ {Πππ τοὶ Π8, 
Βοππά ἰπ πα ἴβϑο! α}]6 θοπά5, 18 μα] δα 
ΠΑ ῃϊηρ ἢ Πεδα ἀραϊηϑδὺ {Π 6 οὐπ6] το κ5, 
Βεπαϊηρ ἢΪ5 ἤδβἢ, οὐ βῃγϊεκίηρ ρῥἰζεοιβ οΥἿ 65-τ 
“0 ἴαγ, γ8 Πούβεβ πιυγίαγοα αὖ ΤΥ ΟΥ]05, 1240 
Π)εβίγου πη6 ποὺ !---8ῃ, ἔα ΠΟΥ 5 οαγβα 11-ϑἰαυγεᾶ ! 
ΜῈ] πὸ οπα βᾶνα 8ὴ υἱζεῦ- πποσαπῦ τηδῃ ἢ ̓᾿ 
ΑἩ, τδην νν]]]6 4, θαὺ ἔαν θε πα ἡν γα Ἰε 
ὙΠ δεῖ ουϊβιτρρεα. Τοοβεα ἴτοπη ἐῃς ἰο]]5. δἱ 

Ιαϑῖ 
ΟΥ̓ εἰεδπ-ουῦ γεΐη5,---ἰ Κῆονν ποῦ ἴῃ ΨΨΠηδὲ ννῖβθ,--- 
Ηε [Ἀ}15, γεὺ Ὀγεδιϊῃϊηρσ ἔου 5ῃογέ βρᾶςοε οὗ [1ξπ6. 
ψδηἰ5Πη6α {πε βἰεεαάς δπα ἐπαῦ δοοιιγοδα τηοηβίου, 
ΤῊὴΕ Ρὰ]], τηϊα γοοκ-ϑίγενῃ στουπηά, 1 Κποὺν ποῦ ἡ ΠΕΓα. 

ΤΉΓ4]] τὴ 1 νευ]γ οἵ {Ππῖπα πουβε, Ο Κίηρ; 
Ηονθεῖδ 50 ἔοι! ἃ σμάγρε---ἰ πεν οδ ἢ 1250 
Βεῖϊενα Ὁ οὗ ἔν βοη, ἐΠαῦ ἢδ ἴβ5 νῖ]ε, 
Νοῦ Τπουρἢ 411} ννουηδη Κὶ Πα 5Που]α ἢδηρ ἐμειηβεῖνεβ, 
ὙΠοΟῸΡΉ οπ6 5Που]α ἢ] νυ 1Ὁ}} υυυϊ εἴη Ἔν ΕΥῪ Ρἷπμα 
Ιὴ [ἀ8 :---ἢξὸ 15 τἱρῃξεοιιβ, {Π|5 1 Κπονν. 

ΟΗΟΕῦΒ 
νοε ἔου. δοοοιηρ }ϑητηεπηΐ οὗ πεν ἀἰβαςίον ! 
Νὸο τεΐαρε 15 ἔπ δτα ἔγοτη {πῸ ἄοοιῃ οὗ ἔαϊα. 

ΤΗΕΒΕῦΒ 
Εογ Παίγεα οὗ {Ππ6 τηδη ψγῆο ἐπ5 Παίῃ ἔαγεά, 
ΟἸδα ἔον ὑῃϊ5 ἴα]6 ννὰβ 1: θαΐ πον, ῸΥ ἂνγα 
Οἵ Πβάνβῃη, δπᾶ ἴοσυ ἐῃῖ Πα 15 γεῦ Τὴγ 50}, 
ΟἸδά ἔον {πἰ5 Ἰαάστηεηΐ ἃῃὴ 1 ποῦ, ΠΟΥ στίενεᾷ. 1260 

ΜΕΒΒΕΝΟΕΒ 
Ηονν {πὴ ὃ---τηυδὲ νὰ θ6 δ  γοΠ δ. ὈΓΌΚΘΗ Τη8Δη 
ΗΠ Π6Υ ὃ--ττοῦ ἴπ ψνΠμαὺ νυ ῖβα ρεγξοστη ΠΥ ρ]εάβαγε Ὁ 
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, ᾽ 5 “-“ Ν ΄ ΝΝ 

φρόντιζ᾽: ἐμοῖς δὲ χρώμενος βουλεύμασιν 
Ν “- ἴω » 

οὐκ ὠμὸς εἰς σὸν παῖδα δυστυχοῦντ᾽ ἔσει. 

ΘΗΣΕΥ͂Σ 

, 3 }] , ς . Ν 5 Μ κομίζετ᾽ αὐτόν, ὡς ἰδὼν ἐν ὄμμασι 
Ἂ 7.53} 5 ἐξ ἂν - , 

τὸν τὰμ ἀπαρνηθέντα μὴ χρᾶναι λέχη 
, ᾽ “- 

λόγοις τ᾽ ἐλέγξω δαιμόνων τε συμφοραῖς. 

ΧΟΡΟΣ 
᾿ Ν ἴον Μ᾽ 

σὺ τὰν θεῶν ἄκαμπ- 

τον φρένα καὶ βροτῶν 
5 

ἄγεις, Κύπρι: σὺν ὃ 
ς 

ὁ ποικιλόπτερος ἀμφιβαλὼν 

ὠκυτάτῳ πτερῷ" 
« ἐ 

ἴω » Ν᾽ “Ὁ φρο , ᾿] 

ποτᾶται ᾽πὶ γαῖαν εὐάχητόν θ 
ε Ν 5 ΝΥ , 

αλμυροὸν ἐπὶ πόντον. 
7 ΨῪΡ φΦ 7] ’ὔ 

θέλγει δ᾽ [ΓἜρως, ᾧ μαινομένᾳ κ,αδίᾳ 
Ν 3 , 

πτανὸς ἐφορμάσῃ 

᾿'χρυσοφαής, 

φύσιν ὀρεσκόων 
77 ᾽ “). 

σκυλάκων πελαγίων θ᾽ ὅσα τε γᾶ τρέφει, 

τὰν Αλιος αἰθόμενος δέρκεται, 
Υ̓ ΄ δ 
ἄνδρας τε: συμπάντων δὲ 

βασιληίδα τιμάν, Κύπρι, 

τῶνδε μόνα κρατύνεις 



ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΒ 

Βεοιῃΐπῖκς {π6Ὸ : 1 τὴν σου 56] ἴμοὰ νυ Πεοά, 
ΗΥ5ὴ ἴο την βἔυο θη 50η ποι νν] Ὁ ποῦ θα. 

ΤΗΕΒΕῦΒ 
Βδδὺ Πίτη, ὑπαὶ 1 τηὰν 566 δου τηΐπα ΕΥ̓ 68 
Ηΐπ νγνῆο ἀεπῖθα ὑπαῦ ΠῈ Πα βἰαϊπεα τὴν 6, 
Βγ ννουγὰ5 ἃπΠ4 ἤδᾶνεπ᾽᾿ 5 γα 14] ἴο σοην]οῦ Π]Π]. 

[Εχὶξ ΜΕΒΒΕΝΟΕΗ. 
σΗΟΗῦΒ 

Τονε, που τῃγ ἀομλϊπῖοπ πα παϊηρ Πεαγὶβ θοὸν Ἰον ---- 
Οοαϑ᾽ Πϑαγίβ, ἀπ ᾿ιδαγῖβ οἵ τηογίδ]β ; ψΏ ΘΠ, ἢδϑῃϊηρ 

ἘΠγουρἢ την ρογίδ]5 
Οη ρβ]Ἱογυ- )αμηΐηνσ Ρἰπίομ, ἢ1 5 Εσοβ ἕο ἀπά ἔτο, 
ον α, ἀπά ου ὑῃγ ἀομηϊηΐοπ πη θεπαΐηρ Πεαγῖβ ον Ἰονν. 

Οο]α-σ!ξατίησ υνησθ 14 6-ϑοδυίησ,, παν γαΐη ον 
ὙΠΟ ΠΕΥΥ : [Ρμαπὺ βδ]Ἕηρ, 

Οεγ τιδάἀεποα ἤδαγῖβ ργανδι!ηρ,, ΟΕ φαγῇ ἐγίατη- 
Ο᾽ ἐγ τπηϑβὶς οὗ {πε τοδυηρ οὗ 5βργὰν-θειηδηξ]εα 568, 
Οο]ἀ-ρ] εγηρ νἱηρθ ν146-ϑοδυίηρ, {παν τγαΐη ἀονῃ 

] οΠΕΥΥ. 

Ηε Κιπαϊθὶῃ ψ] ἢ Ηΐβ γεδυπίησ 411] ἐῃΐηρσος οὗ δαυξῃ- 
ὈΟΤΠ Τᾶςσα: [ΠῈ Π]]εἰἢ : 

ΤῊ τηοιπηΐαῖη᾽ 5 νη 6 ]05 Πα ὑμνεῖ, ἔῃ οσδαη᾿ 5 Ὀγοοά 
ὙΥΠουε συ πα ϑη᾿5 εγε θυγπΐησ ἀοννῃ Ἰοοκείῃ οἢ 

ΘΑΥ ἢ’ 5 δος, [θουἢ τᾶςα. 
. Ηδ Κιίπαϊοίῃ νυ ἢ Πἰ5. γεδγηΐηρ 411 ἐῃΐησε οὗ βαγίῃ- 

ΤΠδΥ Ρεπα --8}], 411 ἀγα θεπάϊηρσ, Γονε- απ θη, επϑδῖῃ 
ἴῃν Πμᾶῃά! [τον] 

Ο οτονπηὲα γον, ὑγομη ἰογὰὶ νᾶ558]5 δοο]αίτη 5016- 
Βγ 5Ρ6115 411- σου ρυε με παϊηρ ἴῃ 5Κὺ δηά 53ε8 δῃηᾷ Ἰδπᾶ ; 
ΤΠαν θεπα ---4}1,4}} ἀγα θεπαΐηρ, [ονε-]αεεη, θα παδίῃ 

ἴῃγ μᾶπά! 
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ΑΡΤΕΜΙΣ 
σὲ τὸν εὐπατρίδαν Αἰγέως κέλομαι 
παῖδ᾽ ἐπακοῦσαι" 
Λητοῦς δὲ κόρη σ᾽ ἴΑρτεμις αὐδῶ. 
Θησεῦ, τί τάλας τοῖσδε συνήδει, 
παῖδ᾽ οὐχ ὁσίως σὸν ἀποκτείνας, 
ψευδέσι μύθοις ἀλόχου πεισθεὶς 
ἀφανῆ ; ; φανερὰν δ᾽ ἔσχεθες ἄτην. 
πῶς οὐχ ὑπὸ γῆς τάρταρα κρύπτεις 
δέμας αἰσχυνθείς, 
ἢ πτηνὸς ἄνω μεταβὰς βίοτον 
πήματος ἔξω πόδα τοῦδ᾽ ἀνέχεις ; 
ὡς ἔν γ᾽ ἀγαθοῖς ἀνδράσιν οὔ σοι 
κτητὸν βιότου μέρος ἐστίν. 

ἄκουε, Θησεῦ, σῶν κακῶν κατάστασιν" 
καίτοι προκόψω γ᾽ οὐδέν, ἀλγυνῶ δὲ σέ. 
ἀλλ᾽ εἰς τόδ᾽ ἦλθον, παιδὸς ἐκδεῖξαι φρένα 
τοῦ σοῦ δικαίαν, ὡς ὑπ᾽ εὐκλείας θάνῃ, 
καὶ σῆς γυναικὸς οἶστρον ἢ τρόπον τινὰ 
γενναιότητα" τῆς γὰρ ἐχθίστης θεῶν 
ἡμῖν, ὅσαισι παρθένειος ἡδονή, 
δηχθεῖσα κέντροις παιδὸς ἠράσθη σέθεν. 
γνώμῃ δὲ νικᾶν τὴν Κύπριν πειρωμένη 
τροφοῦ διώλετ᾽ οὐχ ἑκοῦσα μηχαναῖς, 
ἣ σῷ δι᾽ ὅρκων παιδὶ σημαίνει νόσον. 
ὁ δ᾽, ὥσπερ ὧν δίκαιος, οὐκ ἐφέσπετο 
λόγοισιν, οὐδ᾽ αὖ πρὸς σέθεν κακούμενος 
ὅρκων ἀφεῖλε πίστιν, εὐσεβὴς γεγώς. 
ἡ δ᾽ εἰς ἔλεγχον μὴ πέσῃ φοβουμένη 
ψευδεῖς γραφὰς ἔγραψε καὶ διώλεσε 
δόλοισι σὸν παῖδ᾽ - ἀλλ᾽ ὅμως ἔπεισέ σε. 



ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΪ 

πίον ΛΆΤΕΜΙ5, υδῖϊρα ἐπ α πεοίατ-ὑτεαίἠῖηρ οἰοιά, 
ΑΗΤΕΜΙΒ 

Τοῦ Πΐρ!-θογῆ βοίομ οὔ Αερϑιβ, 1 681] ΡΟῚ {πῃε6: 
ΤΉ 6βαιιβ, σῖνε δὰ ἀπο τη6. 

Ὁ 15 Αὐξεπηΐβ, [νεϊο 5 Παυρηΐεσγ, ἐμαξ παιηθίῃ τῃγ 
ΠΆΤΊΘ: 

νῊΥν ἀοϑῦ ἔδοιυ ον ἰπ ἔῃ 5ῃδπι6, [τηονοἀ 
Ὑγὴηο Πιαβῦ τηυγάεγεα ἔῃ ν 5οὴ ὈἈΠΙΡΘοι5]γ, ἐπεγεῖο 

Βγ {Π6 1168 οὗ ἐῃν να πρτονθα Ὁ [ἐοαπά. 
Ευΐη πα ψυδοῖς ἴῃ {Π6 εἰρῃξ οὗ ἐπε ϑὰπ Παβὲ ἐποὰ 

Ηονν νὴ ἐμοι 46 ἀπάεγρτουπάᾶ 1290 
ΤῊΥ αἀἰβῃοποιι ἴῃ ἢ Ε]], ΟΥ ἘΡΒΟΔΙης τηϊα οΪοια5, νεὶ] 

[1 1 
ΤῊν Π1ξ8 οὔ τεσηουβε δπᾶ ἀεβραῖϊγ} 

ΕῸὸΥ ἐπε ραγὲ ἐμαῦ ννὰβ δυβίνγῃη]α ἐμπὶπθ ἴῃ ἐπα ϑοοα 
ΤηΔ 5 Ἰοΐ, 

ΒεΠοΪα, ἰὲ ἰ5 ποΐ. 
ΤΏεβειιβ, Πθᾶγ ἔμποιυ ἐπε ροβέατε οὗ ΠΥ νου :- 
Υεῖ Βαᾶνε 1 πὸ Πεὶρ ἔον ἔδεε, οΥΪν ραΐῃ ; 
Βαξ 1 Πᾶνε δοοπηα ἴο 5ῆον ἐπε τἱρῃθεουβπεβϑ 
ΟΥ̓ Τῃγ 5οη, ἐδαΐ ἴῃ ἔαϊν ἕδτηθ με τηδν αἷς, 
Απα ἴῃ νυ Ἱῆε᾽ 5 ἔδενε -ἤστης,--- γε ἴῃ βοιηα βοσὲ 1300 
Ηδεῃ ποῦ] πθβ8. 886, βἔυηρ Ὀγ ροδάβ οἵ ΠΕΥ 
ΒΟ νγε, γῆ ον ἴῃ ρυγίδγ, ΑΌΠΟΣ 
Μοβὺ οὗ 411 Θοά5, ννὰς Ἰονεβίοὶς ἔου ἔῃ γ βοῇ, 
Ηεγ σϑᾶβομ ἔουσῃΐ ΠΕῚ ραςβίομ, ἀπ 9Π6 ἀϊεά 
ΤΉΓΟΌΡΉ 5οΠπη65 ψν μεσείΐη 5η6 Πδα πὸ Ραγῦ: ΠΟΙ τ 056 
ΤΟΙ ὑπάευ οδίῃ- 568] ἔο ἔῃ ν βοὴ ΠΕῸῚ Ρδηρβ: 
Ηε, Ἔνεπ ἃ5 νγᾶβ γσῃξεοιυβ, νου] ποὲ μεεά 
ΤῊΘ ἰεπηρεϊησ ; ΠΟ, ΠΟΥ ΨῬΉΘΠ ΒΟΙΈ- ΙΗ σεα οὗ ἐῃεδα 
Βτοκα Πα ἐπε οδὲῃ᾽ 5 ρεᾶσε, ἔου με ἔξαγεα ἐπε Οοάς. 
Βαυΐ 586, Δἀτεδά ἰο Ρ"ὲ οἵ βἴη σοηνϊοῦ, 1310 
ὑντοῖς ἐπαὺῦ ἔΆ]5ε υυϊείηρ, ἀπᾶ Ὀγ ἸγΓΕΔΟΠΕΥΥ 50 
Ι)εβίγογεα την 5οὴ :---ηᾶ ποὺ Ρε]ενεάβε μευ! 
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ἹΠΠΟΛΎΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΣ 

ΘΗΣΕῪΣ 
οἴμοι- 

ΑΡΤΕΜΙΣ 
δάκνει σε, Θησεῦ, μῦθος ; ἀλλ᾽ ἔχ᾽ ἥσυχος, 
τοὐνθένδ᾽ ἀκούσας ὡς ἂν οἰμώξῃς πλέον. 
ἄρ᾽ οἶσθα πατρὸς τρεῖς ἀρὰς σαφεῖς ἔχων ; 
ὧν τὴν μίαν παρεῖλες, ὦ κάκιστε σύ, 
εἰς παῖδα τὸν σόν, ἐξὸν εἰς ἐχθρόν τινα. 
πατὴρ μὲν οὖν σοι πόντιος φρονῶν καλῶς 
ἔδωχ᾽ ὅσονπερ χρῆν, ἐπείπερ ἤνεσεν" 
σὺ δ᾽ ἔν τ᾽ ἐκείνῳ κἀν ἐμοὶ φαίνει κακός, 
ὃς οὔτε πίστιν οὔτε μάντεων ὄπα 
ἔμεινας, οὐκ ἤλεγξας, οὐ χρόνῳ μακρῷ 
σκέψιν παρέσχες, ἀλλὰ θᾶσσον ἤ σ᾽ ἐχρῆν 
ἀρὰς ἐφῆκας παιδὶ καὶ κατέκτανες. 

ΘΗΣΕῪΣ 
δέσποιν᾽, ὀλοίμην. 

ΑΡΤΕΜΙΣ 
δείν᾽ ἔπραξας, ἀλλ᾽ ὅμως 

ἔτ᾽ ἔστι σοὶ καὶ τῶνδε συγγνώμης τυχεῖν' 
Κύπρις γὰρ ἤθελ᾽ ὥστε γίγνεσθαι τάδε, 
πληροῦσα θυμόν. θεοῖσι δ᾽ ὧδ᾽ ἔχει νόμος" 
οὐδεὶς ἀπαντᾶν βούλεται προθυμίᾳ 
τῇ τοῦ θέλοντος, ἀλλ᾽ ἀφιστάμεσθ᾽ ἀει. 

ἐπεὶ σάφ᾽ ἴσθι, Ζῆνα μὴ φοβουμένη 
οὐκ ἄν ποτ᾽ ἦλθον εἰς τόδ᾽ αἰσχύνης ἐγὼ 
ὥστ᾽ ἄνδρα πάντων φίλτατον βροτῶν ἐμοὶ 
θανεῖν ἐᾶσαι. τὴν δὲ σὴν ἁμαρτίαν 
τὸ μὴ εἰδέναι μὲν πρῶτον ἐκλύει κάκης" 
ἔπειτα δ᾽ ἡ θανοῦσ᾽ ἀνήλωσεν γυνὴ 
λόγων ἐλέγχους ὥστε σὴν πεῖσαι φρένα. 
μάλιστα μέν νυν σοὶ τάδ᾽ ἔρρωγεν κακά, 



ΗΙΡΡΟΙΥΤΌΒ 

ΤΗΕΒΕῦΒ 
ΑἩ τηϑ! 

ΑΗΤΕΜΙΒ 

Ις 1 τογξατο, ΤἼ Θβειιβ ἢ---Νν, θαὉ ΘΓ τὴς οαΐὖ, 
ΤΠαὺ Πδαυῖηρ 41} ἔποὰ τηᾶγϑὺ Ππ6 τηογα Ἰατηθηΐ. 
ΤῊν 5ἰγθ᾿ 5 56 ΟὈὙ565 ἴΠγ66 - Γοιπ δ δγαβὺ ἔῃ οιη ἢ 
Οπο Παβὶ ἔμοι ἐΠπι5 πηϊςιιϑεα, Ο ν]]αΐη ποι, 
Αραϊηβὺ ἴῃ ν 50π, νυ ἢ τηϊσηϊ Πᾶνα 4π6]]εα ἃ ἴοε ! 
ΤῊνΥ 5ἰγτα ὑΠς 86δ-Κίηρ, ἴῃ ἢἷβ Ιονϑ᾽ 5 ἀδβερίζΐο, 
ᾶνε ἃ5 με πεεᾶάβ πιβὲ, βεείησ ἢ6 Πδᾶὰ μὶεασεά 

Πΐπα: 
Υεῦ νἱοκεα ἴῃ ἢἰβ αγεβ δα τηΐπα τὺ ἔποι, 1320 
ὙΠῸ ψου]αϑςὺ ποὺ νναὶῖῦ [Ὁ ργοοῦ, ΠΟΥ Ρτόρ οἴ 5 νοΐοα, 
ΝΟΥ γεῦ τᾶ κα πα ϑ᾽ το, ΠΟΙ ᾿δὐ {ϊπη6 
5]ΟνΥ τανϑὰ] 4}],. αὐ ὙΠ οὐ τ ΐπὰ] Παβῖα 
Π1α5ὺ Π1}] {πΠ6 οαγβα ὈΡῸΠ ΠΥ 50}, 8Δηἀ 5] γ., 

ΤΗΕΒΕῦΒ 
Θυδθη, ταΐη βείζα τὴ ! 

ΑΗΤΕΜΙΒ 
1)εερ ἴῃγ ἰπ: Ραυΐ γεῖ 

Ενεπ ἔποιι ἴον 15 πηαγϑὺ νυνὶ ἔουρίνε Π6 55 511}}: 
Εοὸν Ογὐρυῖβ ψ]Πεα {Πα 411 ἐΠ|5 5ῃου]α Ὀε.8}]} 
Τὸ ρ]υΐ Πεὺ βρῖϊῖ8β. Αἀπα {πὶ58 ἔηε (σοαἌ᾽ νοπῦ ἴ5 :-- 
Νοπδ ἀοίῃ ργδβαμηα ἴο ἐπυναγὺ {Π6 ἤχεα ἀεβῖσῃ 
ΠΕ Ὀν δῖ5 ἔθ !]ονν : 511}} δ]Ἱοοῦ ννὰ βἰαπά. 1330 
ΕΠ56 "»Ὲ ἔποι βιτα ἐπαῖ, θαὺ ἔου ἀτεδα οἵ Ζειιβ, 
Ιπονοῦ μου] Πᾶνε Κπὺποόνῃ {15 ἀδρίῃ οὗ 5ῃδιηθ, 
Τὸ 5 Ηδὺ οΠ6, οἵ 411 τηθῃ Ρεβϑὺ θεϊονεα 
Οἴτηε, ἴο α16. Βαΐ ἴῃγν ἐγαηβσγαββίομῃ, ἢγβῦ, 
ΤΗΐπα ἱρπούᾶποα οτα αἰζεὺ δἰ γεάξειηβ ; 
ΤΏΉδη, Ὀγ Πεὺ ἀδαίῃ ἔην νἹΐε τηδᾶς νοϊα 41] ἐεϑὲ 
ΟΥ̓ {μ6886 Πεὺ ψογάβ, ἃπΠα ψσορ ἐν ογεάεποα 50. 
Νονν, πιοϑὺ οῃ ἔπεε {Πὶ5 βζοσϊωη οἵ νγος παίῃ Ὀυτγϑβ ; 

)ός 



ἹΠΠΟΛΥΤΟῸΣ ΣΤΕΦΑΝΉΦΟΡΟΣ 

λύπη δὲ κἀμοί: τοὺς γὰρ εὐσεβεῖς θεοὶ 
1340 θνήσκοντας οὐ χαίρουσι: τούς γε μὴν κακοὺς 

᾽ Ὁ ΄ Ν 5." 

αὐτοῖς τέκνοισι καὶ δόμοις ἐξόλλυμεν. 

ΧΟΡΟΣ 
Ν Ν ς , “ δὴ , 

καὶ μὴν ὁ τάλας ὅδε δὴ στείχει, 

σάρκας νεαρὰς ξανθόν τε κάρα 
διαλυμανθείς. ὦ πόνος οἴκων, 
οἷον ἐκράνθη δίδυμον μελάθροις 
πένθος θεόθεν καταληπτόν. 

ἹΠΠΟΛΥΤΟΣ 
αἰαῖ αἰαῖ: 
δύστηνος ἐγώ, πατρὸς ἐξ ἀδίκου 

- }] ͵ ΄ χρησμοῖς ἀδίκοις διεχλυμάνθην. 
1360 ἀπόλωλα τάλας, οἴμοι μοι. 

, “-“ 5 5 Ἦ "2 διά μου κεφαλῆς ᾷἄσσουσ᾽ ὀδύναι, 
κατὰ δ᾽ ἐγκέφαλον πηδᾷ σφάκελος. 
σχές, ἀπειρηκὸς σῶμ᾽ ἀναπαύσω. 

᾿ Ν " 3. ΦΨΆ ὦ στυγνὸν ὄχημ᾽ ἵππειον, ἐμῆς 
’ ῇ 

βόσκημα χερός, 
διά μ᾽ ἔφθειρας, κατὰ δ᾽ ἔκτεινας. 
φεῦ φεῦ: πρὸς θεῶν, ἀτρέμας, δμῶες, 
χροὸς ἑλκώδους ἅπτεσθε χεροῖν. 

1360 τίς ἐφέστηκεν δεξιὰ πλευροῖς ; 
με ΄ 2 " ΄ 3 ἘΣ πρόσφορά μ' αἴρετε, σύντονα δ᾽ ἕλκετε 

τὸν κακοδαίμονα καὶ κατάρατον 
266 



ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΒ 

Υεὺ ρστίοῖ 15 πηΐπα : ἴογ ἤθη {πὸ τἱρῃΐθοιιβ αἷς 
ἼΠς Οοάς ον ποῖ. πα ν]οκεά, ἀπὰ νυ} 4] 1340 
ΤῊ εῖν οΠ]Π χει πα ὑπεὶγ Ποπη68, 4ο νγὲ ἀδβίγου. 

ΘΗΟΗῦβ 
Ι,ο, ’ο, ἔπ βὑγι κοι οὴ6 ὈΟΥΠ6 
ΗΠ υννασά, ἢ ἢϊ5 γοσηρ ἤδβἢ ἴουη 

Απά ϊ5 σοϊάξη ἢϑδᾶ οὗ ἰζ5 σίουυ 5Πῃοσῃ ! 
ΑἩ, συἱεῖβ οὗ 6 Ποιιβε !-- -νῆδῦ ἀοοῖα 
Τ νοΐ! α οα ἐπα Π4}}5 Πα σοπης 

Βγυ {πε Οοαϑβ᾽ ν1}} 5Βῃγοια δα ἴῃ βουύγονν 5 βἼΟἭοταχ ! 
πίον ῥϑαγοῦς τυἱἱδ᾽ ἩἸΡΡΟΙΥΤυϑβ. 

ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΒ 
γος, ννοβ ἔῸΓ ἃ 501 

Βγυ {πΠ6 ἄοομῃ οἵ ΠΪ5 5116 
ΑἹ] πηᾶυγεα ἃπα ὑπάοπε! 1350 

ο ΤΒΤΟΟρΡΉ τηΐπηα ἢδδα ᾿δαρεΐῃ ἤγε 
ΟΥ̓ {Π6 ἀροπν-ἤδϑηθβ, 8ᾶπα {ῃγοθεῖἢ τὴν Ὀτγαΐπη Πἰκα ἃ 
Παγα-5 Ὁ Κα ᾿ἰγγα. 

Ι,εἴ πηὰ γεϑῦ---8)ὴ ἔουθεατυ !-- 
ΕῸΣ τὴν βἰγεηρσίῃ ἰ5 5ρεα. 

Ουγϑὲα ΠοΙβ68, γε Ἔα 
Οἵ τηΐπα ον Παπάϑβ [εά, 

Υεῦ τηες Πᾶνε γε ψῇο]]Ὺ ἀεβίτογεα, γεῦ της Πᾶνε γε 
βίο Και αοδά ! 

Εον {πε (ὐοαϑ᾽ 54Κ6, 6 δ 
Με [μ]] σεπέγ, δδο} {ἢ γ4]} ! 

ΤΠοα ἴο τἱρηῦ, Πᾶνε ἃ οᾶτγα !--- 1360 
ΒΟ Ἰε γουγ παπᾶ [4]] ; 

Τεπάθυν θα {πῸ 50γ6-τηδηρ]εα, οπ-ϑἰορρίηρ ἴῃ 
{1Π16, ὁΠ6 8η6 4]], 

ΤΠὴ6 ἀΠΠΔΡΡΥ οπ-οδυίηρ, 
Απα ουγδεα, 1 ἡΈεη, 
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ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΣ 

Ν 7 “ “ ΓΕ 

πατρὸς ἀμπλακίαις. Ζεῦ Ζεῦ, τάδ᾽ ὁρᾷς ; 
σι Ὁ 

ὅδ᾽ ὁ σεμνὸς ἐγὼ καὶ θεοσέπτωρ, 
ϑονς "ἢ ὅδ᾽ ὁ σωφροσύνῃ πάντας ὑπερσχὼν 

, - προὗπτον ἐς “Αἰδην στείχω κατὰ γῆς, 
Λ ᾿] ὀλέσας βίοτον' μόχθους δ᾽ ἄλλως 

“ " 

τῆς εὐσεβίας 
᾽ }] ΄ 2 , 

εἰς ἀνθρώπους ἐπόνησα. 
1370 αἰαϊ αἰαζΐ' 

ὙΨ ΧΟ ».ὼ 3. 5.1 ἡ ,ὕ 
καὶ νῦν ὀδύνα μ᾽ ὀδύνα βαίνει. 

, , , 

μέθετέ με τάλανα" 
καί μοι Θάνατος Παιὰν ἔλθοι. 

3... 5 

προσαπόλλυτέ μ᾽ ὄλλυτε τὸν δυσδαί- 
΄ ΄ 

μονά μ᾽" ἀμφιτόμου λόγχας ἔραμαι 
διαμοιρᾶσαι, 

ΜΝ 2 2 “ Ν » Ἂν 7 

διά τ᾽ εὐνᾶσαι τὸν ἐμὸν βίοτον. 
3 Ν “Ὃ“ 

ὦ πατρὸς ἐμοῦ δύστανος ἀρά" 
, 

μιαιφόνων [τε] συγγόνων, 
ἴω ΄ 

1380 παλαιὼν προγεννητορων 

ἐξορίζεται κακὸν οὐδὲ μέλλει, 
» ΟΡ ν ΘΑ ΨΟΥΧΟΝ 
ἔἐμολε τ ἐπ ἐμὲ 

᾽ὔ ᾿Ν ) Ν ἐπ Φ ΟὟ ὔ “- 

τί ποτε τὸν οὐδὲν ὄντ᾽ ἐπαίτιον κακῶν ; 
ἰώ μοι, τί φῶ; 
πῶς ἀπαλλάξω βιοτὰν 
5᾽ Ἂ ῬΟΟΥ» Ζ Ὁ» “ “ 

ι ἐμὰν τοῦδ᾽ ἀναλγήτου πάθους; 
» , δ ΄ 3 εἴθε με κοιμίσειε τὸν δυσδαίμον 

“ , ΄ὔ ῇ ᾿ ΚΣ) ΄ Αιἰδου μέλαινα νύκτερός τ᾽ ἀνάγκα. 

ΑΡΤΕΜΙΣ 
-] “ Ἂν [ ΄ὔ 

ὦ τλῆμον, οἵᾳ συμφορᾷ συνεζύγης" 
Ν 5 2 ΄ “ κ ΕΣ ὥ 

1390 τὸ δ᾽ εὐγενές σε τῶν φρενῶν ἀπώλεσεν. 
2608 



ΗΙΡΡΟΙΥΤῸΒ 

ΟΥ̓ ΐ5 {ὉΠ 6 5 Οὐ ΘΥΤΊΠ ρ᾽ :-τ- 
ΑὮ Ζειβ, Πμαϑῦ ποι 56 6 ὃ 

[πποσϑηΐ 1, Ἔνεὺ ἔεατίηρσ ὑπ6 Οοάβ, γῆοὸ ννὰβ ψ ΠΟ} ν 
Πααγῦ-ο] θη 

ΑΡονδ 411 σθῃ θ6ϑῖ46,-- 
1,9, ον δὴ 1 {ῃγυϑβὺ 

πἴο ΗδΔα665, ἴο Πἰάε 
Μνυ [ἴξὰ ἴῃ {Πῃε ἀυβ! 

ΑἸ] ναἴηϊν 1 γανευεποεα Οοά, ἃπα ἴῃ να ἀπΐο τηδῃ 
νὰ 5 1 750. 

εὖ {Π6 βὑυ!ο Κα οπα με !--- 
ΑἾ, τηΐηθ Δηρι 5 ἢ ἀρσδὶη '---- 

Οῖνε γε 5166} υπἴο 1η6, 
1)εαῦῃ- βαῖνε ῸΓ τὴν ρΡϑΐῃ, 

ΤἼΘ 5ἴεερ οἵ {πῸ βυνογὰ ἔῸγ ὕπῈ ψγεϊοῃϑᾶ---" Ἰοηρ, οἢ 
ΓΊἸοηρ ἴο "Ὲ 5]ἴῃ. 

Πῖγα οαγ86 οὗ τὴν ἔδίπμου !---- 
51η5, ἰοπρ' ἃρὸ ψγοιρῃϊ 

Οὗ υηΐπα ἀποδβίουβ, σαΐῃου: 
ΤΠΕΙΓ ἀοοτη ἔδυγῖθβ5 ποῦ, 

Βαὺ {πε βοοισρα ονευῆονειῃ πε ἱηπποσεηΐ--- τ ηογείογε 
ΟΠ ΤῈ6 ἰ5 ἰὖ Ὀτουρῃὺ} 

ΑἩ ἴον νου οὗ ἃ 5Ρε]]}, 
ΤΠδΐ τὴν 508] τηϊσηῦ ἴακα ἢϊσῃς 

Ετόυὰ πε τογΐαγαβ, ἢ 61] 
[0πγτο] πε ϊηρβ ὑπΠαῦ βτηϊζε ! 

ΟἹ ἴον ὑπ ὈΪδοκπ 655 οἵ Ηδαάεβ, πε 5ῖεερ οὗ Νεοςβο- 
ἰϊγ᾽5 πἰσῃς! 

ΔΗΤΕΜΙΒ 
ὕππαρργυ, θοννεα ᾿πεαῖῃ ννυῃαῦ αἰβαβίευ᾽ 5 γόκε ! 
ΤΗϊη6 ον Ποαγὺ᾽ 5 ΠΟΌΪΈ 655 μα συϊπεα {Π66. 
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ΠΠΟΛΥΎΥΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΣ 

[ΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ 
ἔα" 
3 “-“ 9 -“ἅμ ο»“ὦ2ρἋ ΑῪ Ν 9 ΄΄ε 

ὦ θεῖον ὀδμῆς πνεῦμα: καὶ γὰρ ἐν κακοῖς 
ὧν ἠσθόμην σου κἀνεκουφίσθην δέμας" 
» ΡΣ 5 , ΟΣ Ψ' 

ἔστ᾽ ἐν τόποισι τοισίδ᾽ "Ἄρτεμις θεά; 
ΑΡΤΕΜΙΣ 

ὦ τλῆμον, ἔστι, σοί γε φιλτάτη θεῶν. 
ἹΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ 

δ ΣΟ ͵ ᾽ ε » Ν », 
ὁρᾷς με, δέσποιν᾽, ὡς ἔχω, τὸν ἄθλιον; 

ΑΡΤΕΜΙΣ 
ες “ νων 2 »-ὦ 

ὁρῶ" κατ᾽ ὄσσων δ᾽ οὐ θέμις βαλεῖν δάκρυ. 
ἹΠΠΟΛΥΤΟΣ 

Ε] »Μ Ν ϑένθιν, 6 “ οὐκ ἔστι σοι κυναγὸς οὐδ᾽ ὑπηρέτης, 
ΑΡΤΕΜΙΣ 

ΠΗ τι: ᾽ 

οὐ δῆτ᾽. ἀτάρ μοι προσφιλής γ᾽ ἀπόλλυσαι. 
[ΠΠΟΛΥΤΟΣ 

}] , 3 

οὐδ᾽ ἱππονώμας οὐδ᾽ ἀγαλμάτων φύλαξ. 
ΑΡΤΕΜΙΣ 

“ : ᾿] 

Κύπρις γὰρ ἡ πανοῦργος ὧδ᾽ ἐμήσατο. 
[ΠΠΟΛΥΤΟΣ 

» “ ᾿ Ψ » Φ 3 ἀν ΄ 

ὦμοι: φρονῶ δὴ δαίμον᾽ ἥ μ᾽ ἀπώλεσε. 
ΑΡΤΕΜΙΣ 

- “ ᾽ 

τιμῆς ἐμέμφθη, σωφρονοῦντι δ᾽ ἤχθετο. 
[ΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ 

(λα ὁ τιι ει ἐν » ΞΡ Υ 5 κ 
τρεῖς ὄντας ἡμᾶς ὦλεσ, ἤσθημαι, Κύπρις. 

ΑΡΤΕΜΙΣ 
" Ν Ν Ἂς, ’ ( 

πατέρα γε καὶ σὲ καὶ τρίτην ξυνάορον. 
[ΠΠΟΛΥΤΟΣ 

ὦμωξα τοίνυν καὶ πατρὸς δυσπραξίας ομ ρ ρ . 
ΑΡΤΕΜΙΣ 

ἐξηπατήθη δαίμονος βουλεύμασιν 



ΗΙΡΡΟΙΥΤΌΒ 

ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΒ 
ΑἮἩ, ρΡδγξαμηθ- υθαίῃ σΘ] 6βε]α] !--τηϊά τὴν ραΐη5 
Ιἔδ6] {6 6, ἀπα πηΐπθ ἀπ ρι 5} 15 ἀβϑυασοϑα, 
Ιο ἴῃ {πῃϊ5 ρίαοα ἔπς αοαά 685 Αὐξεπηΐς ! 

ΑΗΤΕΜΙΒ 
Υεδ, μά ρΡ1655 ὁπμ6, οἵ σοας Ρεϑβὺ ἔτ πα ἴο ἔπεα 

ΗΙΡΡΟΙΥΤΌΒ 

Ο Θύξεη, 5εαβὺ ἔποι τὴν ρ]ρ ῦ--[ῃς σὑσίοκεη οπα ὃ 

ΔΗΤΕΜΙΒ 
Ι 56ε6---ΠΕαΐ ἔδαῦβ ἀγα ἴο τηΐπηα εγεβ ἐογθίά. 

ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΒ 

ΝΌΠΘ ΠΟῪ 5Π4}}] Παὺκ {ῃΐπθ Πουπάᾶβ, ΠΟΥ ἄο ἔπεα 
56 νυ οε-- 

ΑἩΤΕΜΙΒ 
ΔῊ πο! Ὑεῖ ἀθδγ ἴο πιὰ ἔποι ρου 3 6βῇ. 

ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΌΞΒ 

ΝοΥ ἐεπά ἐγ βἰεεάβ, ΠΟΥ συγ πε ἰτηᾶσοβ. 

ΑΒΤΕΜΙΒ 
ΤῊΝ 41}1-ρευηϊοίοιβ Ουρυὶβ Παΐῃ οοπέγὶνεα--- 

ΗΙΡΡΟΠΥΤΌΒ 
Αἢ τὴ8 ! ψηδὺ ἀοααε85 Ὀ]αϑῖβ τὴς πον 1 Κπον ! 

ΑἩΤΕΜΙΒ 
 βδ]οῦβ ἔου Ποποῦν, ψτοΐἢ ἢ οἢαβεϊγ. 

ΗΙΡΡΟΓΠΥΤΟΒ 
ΤΉταα μαῖῃ οπα Πᾶαπα αἀεβίτογεα ; [566 ἴξ ποῦν. 

ΑΒΤΕΜΙΒ 
Τὴν ἔαίμεν--ἰπθ6--ἰῃγ ἐδιπου᾿ 5 υυἱΐα {πε ἐπίτά. 

ΗΙΡΡΟΓΥΤΟΒ 
Υε8δ, 8Π4 [ νὺ8 1} τὴν ἰδιου᾿ 5 τη ΐβουυ. 

ΑΒΤΕΜΙΒ 
ΒΥ ρ]οῖξβ οὗ ἀεἰτν νγὰβ με θερα]εά, 
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ΙΠΠΟΛΥΤῸΣ ΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΣ 

[ΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ 
Ψ “4 Χ Ὁ “- ΄, ὦ δυστάλας σὺ τῆσδε συμφορᾶς, πάτερ. 

ΘΗΣΕῪΣ 
5 , 

ὄλωλα, τέκνον, οὐδέ μοι χάρις βίου. 

[ΠΠΟΛΥ͂ΤΟΞ 
’ὔ ἊΝ “ ΓΞ] Ν “ ς ἮΝ 

στένω σὲ μᾶλλον ἢ μὲ τῆς ἀἁμαρτιίιας. 

ΘΗΣΕΥΣ 
εἰ γὰρ γενοίμην, τέκνον, ἀντὶ σοῦ νεκρός. 

[ΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ 
“" “- Ν ΄-“ -“ ’ὔ 

ὦ δῶρα πατρὸς σοῦ ἸΙοσειδῶνος πικρά. 
ΘΗΣΕῪΣ 

7 -“ » » 

ὡς μήποτ᾽ ἐλθεῖν ὠφελ᾽ εἰς τοὐμὸν στόμα. 
[ΠΠΟΛΥ͂ΤΟΞ 

7 » », ἐφ », ᾽ . ΩΝ. ιν ᾽ ᾿] , 

τί δ᾽; ἔκτανές τὰν μ᾽, ὡς τότ ἦσθ᾽ ὠργισμένος. 
ΘΗΣΕῪΣ 

3 Ν “-“ 

δόξης γὰρ ἣμεν πρὸς θεῶν ἐσφαλμένοι. 
[ΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ 

εῦ" 
3) 54 Ρ] ΄-΄-“΄ 7ὔ ““". 7 

εἴθ᾽ ἣν ἀραῖον δαίμοσιν βροτῶν γένος. 
ΑΡΤΕΜΙΣ 

ἔασον" οὐ γὰρ οὐδὲ γῆς ὑπὸ ζόφον 
θεᾶς ἄτιμοι Κύπριδος ἐκ προθυμίας 
ὀργαὶ κατασκήψουσιν εἰς τὸ σὸν δέμας 
σῆς εὐσεβείας κἀγαθῆς φρενὸς χάριν. 
ἐγὼ γὰρ αὐτὴς ἄλλον ἐξ ἐ ἐμῆς χερὸς 
ὃς ἂν μάλιστα φίλτατος κυρῇ βροτῶν 
τόξοις ἀφύκτοις τοῖσδε τιμωρήσομαι. 
σοὶ δ᾽, ὦ ταλαίπωρ᾽, ἀντὶ τῶνδε τῶν κακῶν 
τιμὰς μεγίστας ἐν πόλει Τροιζηνίᾳ 
δώσω" κόραι γὰρ ἄξυνγες γάμων πάρος. 
κόμας κεροῦνταί σοι, δι’ αἰῶνος μακροῦ 
πένθη μέγιστα δακρύων καρπουμένῳ. 



ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΌΘΒ 

ΗἸΡΡΟΙΥΤῸΒ 
ΑἩ ἔδίμϑυ, νγοα ἰ5 {πες ἔου {ΠΠ15. τ ]βοδηοα ! 

ΤΗΕΒΕῦΒ 
[8Π| 5] αἰ, ΠΥ 500 : ΠΟ Ἰοὺ πᾶνβ 1 ἴῃ [1 ! 

ΗἹΡΡΟΙΥΤΟΒ 
Μοτῖα ὑπὰπ την βο] 1 τηοιῦτη {Π 66 ΤΥ {Π|1Π6 ΘΥΤΌΥ, 

᾿ ΤΗΕΒΕΙΒ 
νου] Οαοά 1 οου]ὰ θαΐ ἀἰἷε ἔῸΓ πε, τὴν βοη! 1410 

ΗΙΡΡΟΙΥΤΟῸΒ 
ΑἩ, Ὀἱξέον ρις οἵ ἐπὶ ϑ8εδ- σοά, ἔῃγ 5ἰτε ! 

ΤΗΕΒΕῦΒ 
ΑἩ {παῦ {πΠῸ ψογὰ ἢδα πενεϑὺ ραϑβθα τὴῦ 11ρ5! 

ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΒ 
γπογείοσνο ἢ---ἰοὰ νου] οὶ ἔογ γαῖ Πᾶνα 5᾽αΐη Πι6 

5.11]. ; 
ΤΗΕΞΕΥΒ 

Υεα, ἔου ἐης (οαβ Πδᾶ σδυβεα τὴν ννἱῦ ἴο βὕμη}]6. 

ΗΙΡΡΟΓΠΥΤΟΒ : 

ΟἿ ἐπδῖ πη π᾿ 5 ου865 οουἹα θαΐ οἰσῖκα ἐπα Οοάς! 

ΔΆΤΕΜΙΒ 
[εὖ θὲ : ἔου Ἔενεπ ἴπ ἔπε πείθει σοοτῃ 
Νοῦ ἀπᾶνεηραα 5Π4}} θ6Ὲ ἐπε βἔγσοκε ἐπα ἔε} 
ὕροπ ὑπ ν ἔγτατηθβ ὑπγοὰρἢ γὰσα οὗ Ουρυῖβ᾽ βρίΐα, 
ΕῸΥ την Ρυγα 500}᾽5 8Δπα ἔου ἔῃγ γενεγεποςε᾽ 58Κ6. 
ΕῸΓ ΡΟ ΟΠ6, ΠΕΙ͂ τη ηΐοη, νυ] ἢ τηΐης Παηά--- 1420 
ὙΠΟ 15 ἀδαγεβὺ οὗ 411 τηδη ἴο Πει--- 
ὙΠ {Π656 ὑπουυΐηρσ 5Πηαΐ5 11} 1 ἀνεηρα τη6. 
Απα ἴο ὑπεθ, μᾶρ]685 ὁΠ6, ἔου ἔπεβε ἴῃγ ννοεὲ5 
ΗἸΡῊ ΠοπΠουΐβ Ψ1}} 1 σῖνε ἴῃ ΤτοεζΖεη-ἴοννη. 
Εγα ἐπε ῖγ Θβροιιβ815 514}] 411] πηδὶ 5 απννεα 
ΕῸΣ {Π66 οαὖ οὔ {πεῖν Παῖτ : σου ρΡἢ ἀσὲ ὁ ἃσὰ 
ΕᾺΠ] Παγνεϑῖβ 5ῃη4]Ὁ που γϑὰρ οὗ ἴξβδιβ οἵ στϊενίηρ. 
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ΙΠΠῸΟΛΎΥΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΣ 

ἀεὶ δὲ μουσοποιὸς εἰς σὲ παρθένων 
ἔσται “μέριμνα, κοὐκ ἀνώνυμος πεσὼν 
ἔρως ὃ Φαίδρας εἰς σὲ συγηθήσεται. 
σὺ δ᾽, ὦ γεραιοῦ τέκνον Αἰγέως, λαβὲ 
σὸν ὍΣ ἐν ἀγκάλαισι καὶ προσέλκυσαι" 
ἄκων γὰρ ὥλεσάς νιν: ἀνθρώποισι δὲ 
θεῶν διδόντων εἰκὸς ἐξαμαρτάνειν. 
καὶ σοὶ παραινῶ πατέρα μὴ στυγεῖν σέθεν, 
Ἱππόλυτ᾽ . ἔχεις γὰρ μοῖραν ἡ διεφθάρης. 
καὶ χαῖρ᾽ ἐμοὶ “γὰρ οὐ θέμις φθιτοὺς ὁ ὁρᾶν 
οὐδ᾽ ὄμμα χραίνειν θανασίμοισιν ἐ ἐκπνοαῖς" 
ὁρῶ δέ σ᾽ ἤδη τοῦδε πλησίον κακοῦ. 

ἹΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ 
χαίρουσα καὶ σὺ στεῖχε, παρθέν' ὀλβία' 
μακρὰν δὲ λείπεις ῥᾳδίως ὁμιλίαν. 
λύω δὲ νεῖκος πατρὶ χρῃζούσης σέθεν' 
καὶ “γὰρ πάροιθε σοῖς ἐπειθόμην λόγοις. 
αἰαῖ, κατ᾽ ὄσσων κιγχάνει μ᾽ ἤδη σκότος" 
λαβοῦ, πάτερ, μου καὶ κατόρθωσον δέμας. 

ΘΗΣΕῪΣ 
»Μ , 4 “ Ν , 

ὦμοι, τέκνον, τί δρᾷς με τὸν δυσδαίμονα; 
[ΠΠΟΛΥΤΟΣ 

ὄλωλα καὶ δὴ νερτέρων ὁρῶ πύλας. 
ΘΗΣΕΥΣ 

9 Ἀ 3 Α " 2 ᾿ Ι Τ] 

ἢ τὴν ἐμὴν ἄναγνον ἐκλίπων φρένα ; 
[ΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ 

οὐ δῆτ᾽, ἐπεί σε τοῦδ᾽ ἐλευθερῶ φόνου. 
ΘΗΣΕῪΣ 

1 7 ᾽ , ἰ ΄ 3 

τί φής; ἀφίης αἵματός μ᾽ ἐλεύθερον; 
[ΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ 

τὴν τοξόδαμνον παρθένον μαρτύρομαι. 

1 βοπιθ ΜΚ. Πᾶνα χέρα; 



ΗΙΡΡΟΙΥΤΟῸΘΒ 

νον οὗ ἔπε βοηρ-νγ κί πρ' ΤηΘἸΙΠΟΥΥ 
58}] Ἰῖνε ἴῃ νἱγρῖπϑ; ΠΟΥ 5Π4}} Ρῃδδαᾶγα᾽ 5 Ιονϑ 
Βογροξξεπ ἴῃ ἐμ βου θῈ ἀπηγιηπεᾶ. 1430 
Βυΐῦ ποι, Ο 5οη οὗ ἀποίεπε Αδρεαβ, ἴαΚε 
ΤῊ ΟΠ] ἱπῖο ἘΠΐπ6 ἅσιηβ, πα [ο] ἃ Πΐπηι οἷοςο, 
Νοῦ οὗ ἐγ ψ}}} τῃοὰ 5] εννεβὲ Ἠΐπη, ἀπ μι 6]] 
ΜὰΥῪ τπθη ἐγᾶηθρτθββ ΠῈη Οοα5 ἅγῈ ἘΠγαβεϊηρ οη. 
ΤΠδα ἴοο 1 οἤαγρο, ΗἸρροϊγίιβ-.- -Παΐε ποὲ 
ΤΥ ΓΠοὺ : ᾿εἴ5 θγ ἕαξα ἐμοὶ ΡΕΥ 5} 6βὕ. 
ΒΆγ Εν Ε]] : 1 τηΔῪ ποῦ σᾷζα ἀροη ἐπὸ ἀεδά, 
ΝΟΥ πηδᾶν ψ ἢ ἀγίπρ σαβρ5 ρο!]αΐς ΤΥ ἰρῃξ: 
Απὰ πον [1566 ἐπαΐ ἔμοι αὐ πϑᾶῦ ἐμδ Ἂεπᾶ. 

[Παῖ ΑΠΤΕΜΙ5. 
ΗΙΡΡΟΓΥΤΟΒ 

Εάγενν6}} ἐο ἔῃ γ ἀερατγέϊησ, Μαίάδθη δ] Θέ. 1440 
ΓΑΡΙΕ [8115 ὁπ ἔπεα Ἰοὴρ ἔε] ΠΟ ΒΡ 5 Βανεσάποα ! 
[0,1 ξογρῖνε τὴν ἐμεῦ δὲ ἐμ γ βυϊδ, 
Α58 Πεγεϊοίογθ ἤανε 1 ορεγεᾶ τῃν νοσά. 
ΑΒ, οε΄ πιῖπθ εγεβ βνεῃ πον {ΠῸ ἀλυκποϑς ἄγαννς ! 
ΤΆΚα, ἔἈ Πα, [α]κα τὴγ βοάν πᾶ ὑργαΐβα. 

ΤΗΕΒΕΙΒ 
Αἢ τη6 ! ψῃδὲ ἀοκῦ ἔμποα, οΠ1]4, ἕο ΠΑΡ]655 πη 

ΗΙΡΡΟΠΥΤΟῸΒ 
Γ 8π σοπε---γεα, 1 ΒΕ ΠΟ]4 ἐμε σαΐεβ οὐ ἄδθαδιῃ! 

ΤΗΕΒΕῦΒ 
ὙΠ ἸΙεανε πη6--ἃΠα ΤΥ οοπβοίεποα τηυγάθγ-ϑἑαϊποα 

ΗΙΡΡΟΓΥΤΙΒ : 
Νο, πο! 1 40 4 5οῖνε ἐῆεε οἵ ΤΗΥ͂ ἀεδδίῃ. 

ΤΗΕΒΕΙΒ 
Ηονν 58γ᾽ βὲ ἐπου ἢ- -ἀοϑςἐ 45501] τηὲ οὗ τῃγ Ὀ]οοά Ὁ 1450 

ΗΙΡΡΟΚΥΤΟΒ 
[64}} ἕο υυϊῖπεββ Βουν- ᾳαεθη Ατξετηΐϑ. 
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ΙΠΠΟΛΥΤῸΣ ΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΣ 

ΘΗΣΕΥ͂Σ 
,, ᾿] “- ,ὔ ’, 

ὦ φίλταθ᾽, ὡς γενναῖος ἐκφαίνει πατρί. 
[ΠΠΟΛΥΤΟΣ 

“ 7 7 » -“ 

τοιῶνδε παίδων γνησίων εὔχου τυχεῖν. 
ΘΗΣΕῪΣ 

5» ἊΝ - » “- 3 ων 

ὦμοι φρενὸς σῆς εὐσεβοῦς τε κἀγαθῆς. 
[ΠΠΟΛΥΤΟΣ 

᾿' “ Ν ͵7 “ ᾽ὔ ΄ 

ὦ χαῖρε καὶ σύ, χαῖρε πολλὰ μοι, πάτερ. 
ΘΗΣΕΥΣ 

΄ “ , 5 Ἂ Ἁ 
μή νυν προδῷς με, τέκνον, ἀλλὰ καρτέρει. 

ἹΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ 
κεκαρτέρηται τἄμ᾽. ὄλωλα “γάρ, πάτερ' : 
κρύψον δέ μου πρόσωπον ὡς τάχος πέπλοις. 

ΘΗΣΕΥΣ 
( “ 3. ᾿ἘἨΦ 

ὦ κλείν᾽ ᾿Αθηνῶν Παλλάδος θ᾽ ὁρίσματα, 
οἵου στερήσεσθ᾽ ἀνδρός. ὦ τλήμων ἐγώ' 
ὡς πολλά, Κύπρι, σῶν κακῶν μεμνήσομαι. 

ΧΟΡΟΣ 
Ν ΟΣ ΄-“ 7 

κοινὸν τόδ᾽ ἄχος πᾶσι πολίταις 
3 ἌΝ ἦλθεν ἀέλπτως. 
πολλῶν δακρύων ἔσται πίτυλος" 
τῶν γὰρ μεγάλων ἀξιοπενθεῖς 
φῆμαι μᾶλλον κατέχουσιν. 

ὦ μάκαρ, οἵας ἔλαχες τιμάς, 
ἽἽππόλυθ᾽ ἥρως, διὰ σωφροσύνην" 
οὕποτε θνητοῖς 
ἀρετῆς ἄλλη δύναμις μείζων" 
ἦλθε γὰρ ἢ πρόσθ᾽ ἢ μετόπισθεν 
τῆς εὐσεβίας χάρις ἐσθλή. 



ΗΙΡΡΟΙΥΤΌΒ 

ΤΗΕΒΕῦΒ 
Ὠεαγοβῦ, πονν ΠΟΌΪῈ 5ῃονν᾽ βῦ ποὺ ἴο [ΠΥ 5ἶγε ! 

ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΒ 
ΡΥΔΥ ἴο πᾶνε 5.0} 5018 ---50Π5 ἴῃ γγΕα]οοῖς Ροτη. ν 

ΤΗΕΒΕῦΒ 
γοα ἔογ ῃγ γτενεγεηΐ 5οὰ], ἔν στἱρῃΐεουβ Πδαγὶ ! 

ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΒ 
Ἑδύθοσυ, ἔδγονν ]}] ἔθου ἴοο---ππἰο]α ἔδγανν 6115 ! 

ΤΗΕΒΕῦΒ 
ΕΟ ΒΑ Κα τὴα ποῖ, ΤῊΥ̓ 500 !---) βίγοηρ ἴο θ6δΥ ! 

ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΒ 
Μνυ 5ἔγεηρίῃ 15 ονευθοῦπε---ἰ ἅτ ΡΌΠΘ, ΤΥ [Ἀ Π6Γ. 
Οὐν . ΤΥ ἴϑοθ νυ ἢ τηδηΐ]85 ψ [ἢ 411] σρεεὰ, [70 165. 

ΤΗΕΒΕῦΒ 
Ο Ρουπᾶϑ οὗ Αὐπεηβ, Ρ8]]α8᾽ σ]ουϊοιιβ γε 8]Π), 
ὙγΠαΐ Πεῖὸ ψν}}] θὲ Ἰοβὲ ἴο γοὰ ! δ οε᾽ 5 ιηβε! 1460 
Ογρυῖβ, πον οὐ 5Π4}} 1 γεοδ}} ἔν ψυγοπρ ! 

σΗΟΗῦΒ 
Οη {Π6 οἰΐγ Βαῖῃ Ἰἰσῃΐεα ἃ βἴγοκε νιποὺὲ ννγηίΐην, 

Οη 4}} μεαγὶβ ἀββοϊίϊοη. 
Βαίη ἄονῃ, Ο γε ξαϑι-ἀτορρίηρ ὕθαυβ οὗ οἿσ τπουγηΐϊηρ ! 
Βεη {ἐπα τϊρητΥ ἀγα [116 π, ὑπ εῖν θα γ]4]- Ο]ἰίοη 

[5 ὑπ6 νν.81} οὗ ἃ παίϊοῃ. 
[Εχοιπί ΟΜΝΕΒ. 

1. 14θ02-Θ6 411046 ἴο {πμ6 ἀδδίῃ οὗ Ῥϑυῖοῖθβ, νυ] ΠρΡρεπϑά 
ΒΠΟΥΟν Ὀδΐογθ {Π6 γθρυ ββθηϊδῦϊοη οὗ 015 ρα. Τῃῆδ ροεῦ ἴῃ 
ἴδοῦ οῃδησθά, ἴο τηθϑῦ ἴῃ6 οοσδβίοη, ὕμθ οὔ σίπαὶ δπαϊΐηρ, 
γγΒΙΟἢ Τ8η ὉΠ 8 :--- 

Ο ὈϊΪαβῦ οπμθ, γῆδῦ ΠΟπΠΟῸΓΒ Πᾶνα 8]|]6η ἕο {Π66, 
Ο Πϑγο, θθοδιιβα οὗ ὑῃγ ομαβεῖίν ; 
Ν νϑγ 5Π8}} διισῃῦ Ὀ6 ΤΙηοΓα οὗ νγογίἢ 
ΤἬΏδπη νἱ γα πηΐο [Π8 ΒΟ0η8 οὗ ϑδυῖῃ ; 
ἘῸΥ 500ῃ ΟΓ ἰαῖθ οῃ {Π8 ἔδαγ οὗ οᾶ 
(οοῦ!]ν γτονγᾶγα 58}8}} θ6 Ὀεβύον εῇ. 

[ϑύοθαρυβ, δ ογτεσίιηι. 
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τ χιμανου οόβνιδηγοηονβια 
: ἜΤΣΙ ἐμ τὐἰσοτίοτον 

μο ϑαδα. ἐλ ̓Ἀδιοίο Ὁ ὅο, ἐπεαῖς, δ ο΄ τς 

αὐ ἀδύῃ 6611 τα οἷα ἴο ἀρ εὐποδόπ ον θη 1018 

έτος πο 86. εἰὐρίαμοϑο, Στ Μ Ῥπ οἱ
 ἀκϑαι 



ΜΕΌΕΑ 





ΑΚΟΌΜΕΝΤ 

ννηεν ἐλὲ ΠἼἜεγοῦς, τυλο βαϊίοα τη κε δἠΐρ Ατρο ἰο ὑτῖπρ 

Λοηιὸ ἰμλὸ (ἀοἰάεπ ἔδεσε, σαρῖα ἰο ἐμε ἰαπάὰ ὁ (Οοἰολις, 

ἐμεῳ {οι ἐμαὶ ἰο τοῖπ ἰλαΐ ἰγεαϑιγε τῦαδ α ἀσει ραδοῖηρ 

ἐλ ηιϊσἠξ ὁ πιογίαἱ πιαγι, 50 ἐεγγιὀίψ τυας τὶ σεαγάφα 

γιοπιδίογς φηιασιοαί, ουθη Μγο- ὀγφαίἠίησ δι 5 πὰ ἀν τρι- 

σἰσορίησ ἀγασοη. Μβμείέ Αρλγοι τε οαιδοὰ ἤεάεα {λε 

ΦΟΥΌΘΓΟ55, αἰαιισλίοῦ οΓ᾽ Αεοίος ἐπα ἀπισ ὁ [λ6 ἰαπά, ἰο 

ἰουε «]«δοη ἐπεῖγ σαρίαϊη, 50 ἰλαΐ ὃψ ΠΟΥ ηιαρῖς ἰδ οὐοτ- 

σαηιθ ἐλ ὑπ 5 ἀπὰ ἐπα ἀγασοθ. ὅλ οη «9}0ὲὲ6οπὺ ἰοοῖ ἐλε 

ΕἸΘοοο, απ Δθάθα τυϊἠαὶ, [ον ἐμαί δ παὰ μία σοι λἴηι 

ἰο τυοὰ δ ἴπ ἰμε ἰαπμὰ οΡ ατγεεοθ. 25 ἂς ἱμοῳ ἢεώ, 

Αὐδευγγίιι ἤδγ ὑγοίμον ρμεγδθί ἐλθηι τυ ἃ ἀοδὲ ὁ τυαν, 

ψεῖ ὃψ δή᾽ειφα᾽ 5 ἀεδυϊδῖησ τῦαδ ἠδ δἰαῖη. ϑδὸ ἰψϑῳ σαηιθ ἰο 
ἐμδ ἰαπὰ ο΄ ]οίοοβ, απὰ ἰο Π εἰϊαα, τυὴο ἠοίἀ με ἀϊησάοηι 

τυὐϊοῖι τυα5 «]΄αδοη} 5 ΟἹ. τῖσηι. Βιὲ Μοάσα ὑψ ἤδὺ νιασῖο 

τυγοιισἠί προπ οἰϊαδ᾽ αἰατισἠξΐογα 50 ἰμαὶ ἐμέν δἰθυ ἐλμεῖτ 

Ζαίλον. Υδί δῃ γσϑαδοη Οἱ ηιθπ᾿ 5. ΠΟΥΤΟΥ Οὗ ἐλ ἀδοά πιϊσλί 

ποί «]}0«560π απὰ ΔΙεάφα αὐϊάε ἐπ ἰμε ἰαπά, απὰ ἐδιθῳ σαηῖο ἰο 

Οογίμίθ. Βιιέ ἐμθγα αἰΐ πιϑη τϑ)οϊσϑ ΓῸγ ἐδ σογεῖπσ ὁ α 

ἤεγο 80 ηιϊσἠΐῳ ἴπὶ τ0αὉΥ απαὰ α ἰααψ τοπολυη θα {07 τυϊδα οηι 

μπεατίμίῃ, {0γ ἐμαὶ Δίειίίοα ττα5 σταπαοἠιίά ὁ ἐλ6 ϑδιιι- 

σοά. Βιιί αἢεν ἰθπ ψεαγα, (σον ἐπα ἀἴπσ οΓ ἰλε ἰαπὰ 

δραῖε ἰο «Ψ}0.«50η, 5αψῖπα, ““ 1.0, 1 Ὁτηυὴἱἱἱ σῖυο ἐἠδα πῃ ἀαιισλίον 

ἰο τυὔξε, απαὰ ἐΐοιι δμαϊξ τεῖση αονγ τῖθ, ἐξ ἐλοῖι «υἱέ 

Ρμέ αὐὐαᾶῳ ἰδΐῳ τοῖξε Δίεάεα; δι ἤδγ απὰ ἠἤεῦ ἔγυο 50π8 

το 1 δαπῖδλ ἤγοηι ἐπε ἰαπα. 0 «αᾳδοπ σοποδεπίεί. 

Απά οΓΓἹ ἰμὶς ὑε εἰἑ {λῖπος δίγαπρε απὰ ατὸό[μὶ, τυλίον ἀγὸ 
ἰοἰά λετγεῖπ. 

ΜΟΙ. Γ΄. Κ 
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ΘΒΑΜΑΤΙΒ ΡΕΆΒΟΝΑΚΕ 

ΝΌΞΒΘΒΕ ΟΕ ΜΈΡΕΑ 5 ΟἬΙΠΌΒΕΝ. 

ΟἩΙΠΌΒΕΝ᾿ 5 ΑὔΑΒΡΙΑΝ. ἢ 

ΜΈΡΕΑ. 

ΟἩΟΕῦΒΚ ΟΕ ΟΟΕΙΝΤΗΙΑΝ ΠΑΡΙΕΒ. 

ΟἜΕΟΝ, Αἴ οΓ Οογϊηῃ. 

9͵450Ν. 

ἈΑΈΘΕυΒ, Ατηρ 97 Αἰδμεη8. 

ΜΈΒΒΕΝΟΘΕΒ. 

ΟἩΠΙΠΡΌΒΕΝ ΟΥἹ ΜΈΡΕΑ. 

ΤῊΘ ὅοθῃθ 15 ἴῃ ἱγοηὖ οὗ 7 88οη᾽5 ἤοιυδβο δ Οὐοσί πίῃ. 

1 Ραεάαροσιι8.---Α ἰτυδίοα βογνδιηῦ, ΓΕΒΡΟΏΒΙ0]6 ΤΟΥ Καοορίηρ ἐῃ6 ὍΟΥ5 
ουΐ οὗ ὨΔΥΤΗΒ ᾺΥ : 6 νγὰβ ργοβθηΐϊ αὖ {ῃθῖν βροσίβ, δοοοιηρδηϊθα [ἤθϑσῃ ἴο 
ΒΠα ἔγοση ΒΟ0ΠΟΟ], δη)!αἃ ΠΘΡΟΥ Ἰαῦ μθτη ὍὈδ οιῦ οὗ Ὧ158 βίρῃῇ. Α βίτηΐαῦ 
ἰηδβύϊξαὐΐοη 15 ζάτη ὰν ἴο ΕἸ] ]5Ήτα θη τοδί θηῦ ἴῃ [ηα ἴδ, 
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ΤΡΟΦΟΣ 
ΕἾΘ᾽ ὦὥφελ᾽ ᾿Αργοῦς μὴ διαπτάσθαι σκάφος 
Κόλχων ἐς αἶαν κυανέας Συμπληγάδας, 
μηδ᾽ ἐν νάπαισι Ἰ]ηλίου πεσεῖν ποτε 
τμηθεῖσα πεύκη, μηδ᾽ ἐρετμῶσαι χέρας 
ἀνδρῶν ἀριστέων οἱ τὸ πάγχρυσον δέρος 
Πελίᾳ μετῆλθον. οὐ γὰρ ἂν δέσποιν᾽ ἐμὴ 
Μήδεια πύργους γῆς ἔπλευσ᾽ ᾿Ιωλκίας 
ἔρωτι θυμὸν ἐἐκπλαγεῖσ᾽ ᾿Ιάσονος, 
οὐδ᾽ ἂν («τανεῖν πείσασα Ἰ]ελιάδας κόρας 
πατέρα κατῴκει τήνδε γῆν Κορινθίαν. 
ξὺν ἀνδρὶ καὶ τέκνοισιν, ἁνδάνουσα μὲν 
φυγῇ πολιτῶν ὧν ἀφίκετο χθόνα, 
αὐτή τε πάντα ξυμφέρουσ᾽ Ἴάσονι" 
ἥπερ μεγίστη γίγνεται σωτηρία, 
ὅταν γυνὴ πρὸς ἄνδρα μὴ ἐἰχοστατῇ. 
νῦν δ᾽ ἐχθρὰ πάντα, καὶ νοσεῖ τὰ φίλτατα. 
προδοὺς γὰρ αὑτοῦ τέκνα δεσπότιν τ᾽ ἐμὴν 
γάμοις ᾿Ιάσων βασιλικοῖς εὐνάξεται, 
γήμας Κρέοντος παῖδ᾽, ὃς ἐπ , χθονός" 
Μήδεια δ᾽ ἡ δύστηνος ἠτιμασμένη 
βοᾷ μὲν ὅρκους, ἀνακαλεῖ δὲ δεξιᾶς 
πίστιν μεγίστην, καὶ θεοὺς μαρτύρεται 
οἵας ἀμοιβῆς ἐξ ̓ Ιάσονος κυρεῖ. 
κεῖται δ᾽ ἄσιτος, σῶμ᾽ ὑφεῖσ᾽ ἀλγηδόσε, 



ΜΕΌΒΑ 

Ἐπίονυ νυπβε οὐ δίοάοα᾽ 5 ( άτεη. 

ΝΌΒΒΕ 
νου αοα ἐπαὲ Αὐρο᾽β ἢᾺ}} Πα πανεῦ ἤονῃ 
ΤΉτοιρη ἔμοθε ὈΪὰ6 ΟἸαβηϊησ ἤοοκβ ἴο (ο] ἢ ϊ5- 

Ἰαπά, 
ΝΟΥ ὑπαῦ {πΠῸ ἀχθ- πθννῃ Ρἷπα ἴῃ Ῥε] ΟΠ 5 σ] θη 5 
Ενεὺ δα {8116 π, ποὺ 16 ψ ἢ οἂῦβ ὑπΠῈ6 Πδ πα 5 
ΟΥ̓ Πειο- υποοβ, νΠ0 αὖ Ῥε] θ᾽ Παϑῦ 
Θυεκοίεα ἐπε Οο]άεξη ΕἸεθοα ' Μύ τηϊξίγεββ ὑΠ6η, 
Μεάδα, προσ ῃδά βαϊ]εα ἕο [ο]οοβ᾽ του ευ5 
νυ τ} Ιονε ἔοσ Ψ9450η Πυ1}16α ἐπγου ἢ 4}1] Ποὺ 5οὰ], 
ΝΟΥ πᾶ οἡ Ρε]αϑ᾽ ἀδιρῃξουβ τοῦσῃΐ ἴο 518 Ὁ 
ΤΠ οἰν 5 ΓΘ, ΠΟΥ ΠΟΥ ἴῃ ἐπ|5 (Οὐ π απ ἰαπα 
Ὀννεῖν τεσ Ἰοτὰ ἀπα ομΠ]Πάτεη, σδἀἀδπίησ 
Βν {π|5 ΠῚ δχῖϊα ἔπε πὶ νΠο56 ἰαπα τεοεϊνεα Π6Γ, 10 
Υεα, ἃ πα ἴῃ 4}} ἐῃϊηρϑ βευύνίηρ «505 νγεδ], 
ὙΠ Θἢ 15 ἐπα οἤϊοῦ βα] νδίίοη οἵ ὑπ6 ΠοΙη6, 
ὙΥΏεη νυἱΐε βἴδηα 5 ποῦ αὖ ναυίδποα νυ τ ΠΕῚ ἰογχα. 

Νον 81] 15 μαϊγεα : ἰονε 15 βίο 6 55- 5 ὙΠ] ΚΕ. 
Εοτ Ψ94501, ὑγαϊξζου ἕο ἢὶβ θᾶ 065 ἀπα ΠῸΥ, 
Μύ τηϊβίγεβϑβ, νεαάείῃ νυ ἃ οἢ1]α οὗ Κίηρϑ, 
Βαυρητΐεν οἵ ὕστεοι στὰ ]εὺ οὗ {πΠῸ Ἰδπά. 
Απα, 5]Π]|σῃξεα ἔπ5, Μεάδα, μα ρ1]655 να, 
ΟΥ65 οἡ ἔπε οαἴῃβ, ἱπνοῖαβ ὑπαΐ τηϊσῃτεβὺ ρ]εᾶσε 90 
ΟΥ̓ {Πα τἱρηῦ Πᾶπα, 8πα ο4]}5 ἐπε (οαβ ἴο νυ» ̓ἴπῈ85 
ὙΥΠηδῦ γτεοοιηρεηβα ἔγομ «4500 5Π6 τϑοεῖνεβ. 
Εαβοπο, νυ Ὁ} πὴ }5 ἴῃ συϊοῖῦ5 ρα πἀοητηθηΐ 

ζὃξς 



90 

40 

δ0 

286 

ΜΗΔΕΙΑ 

τὸν πάντα συντήκουσα δακρύοις χρόνον, 
ἐπεὶ πρὸς ἀνδρὸς ἤσθετ' ἠδικημένη, 
οὔτ᾽ ὄμμ᾽ ἐπαίρουσ᾽ οὔτ᾽ ἀπαλλάσσουσα γῆς 
πρόσωπον" ὡς δὲ πέτρος ἢ θαλάσσιος 

Ἢ ᾽ ΄ 4 , κλύδων ἀκούει νουθετουμένη φίλων" 
Ἃ 7 ΄ , , ἢν μή ποτε στρέψασα πάλλευκον δέρην 
αὐτὴ πρὸς αὑτὴν πατέρ᾽ ἀποιμώξῃ φίλον 
καὶ γαῖαν οἴκους θ᾽, οὺς προδοῦσ᾽ ἀφίκετο 
μετ᾽ ἀνδρὸς ὅ ὅς σφε νῦν ἀτιμάσας ἔχει. 
ἔγνωκε δ᾽ ἡ τάλαινα συμφορᾶς ὕπτο 
οἷον πατρῴας μὴ ἀπολείπεσθαι χθονός. 
στυγεῖ δὲ παῖδας οὐδ᾽ ὁρῶσ᾽ εὐφραίνεται. 
δέδοικα δ᾽ αὐτὴν μή τι βουλεύσῃ νέον' 
βαρεῖα γὰρ φρήν, οὐδ᾽ ἀνέξεται κακῶς 
πάσχουσ᾽" ἐγῴδα τήνδε, δειμαίνω τέ νιν, 
[μὴ θηκτὸν ὥσῃ φάσγανον δι᾽ ἥπατος, 
σιγῇ δόμους εἰσβᾶσ᾽, ἵν᾿ ἔστρωται λέχος, 
ἢ καὶ τύραννον τόν τε γήμαντα κτάνῃ 

» “ »ὗ , ω», 

κἄπειτα μείζω συμφορὰν λάβῃ τινά.] 
δεινὴ γάρ" οὔτοι ῥᾳδίως γε συμβαλὼν 
ἔχθραν τις αὐτῇ καλλίνικον οἴσεται. 
ἄλλ᾽ οἵδε παῖδες ἐκ τρόχων πεπαυμένοι 
στείχουσι, μητρὸς οὐδὲν ἐννοούμενοι 

ω ΄ δὸ ι Ν 2 ᾿ - - 

κακῶν" νέα γὰρ φροντὶς οὐκ ἀλγεῖν φιλεῖ. 
ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 

“ » - 

παλαιὸν οἴκων κτῆμα δεσποίνης ἐμῆς, 
τί πρὸς πύλαισι τήνδ᾽ ἄγουσ᾽ ἐρημίαν 
ἕστηκας, αὐτὴ θρεομένη σαυτῇ κακά; 
πῶς σοῦ μόνη Μήδεια λείπεσθαι θέλει ; 

ΤΡΟΦΟΣ 
’ 3 Ν , “ 9 Ζ τέκνων ὀπαδὲ πρέσβυ τῶν ᾿Ιάσονος, 

χρηστοῖσι δούλοις ξυμφορὰ τὰ δεσποτῶν 



ΜΕΌΒΑ 

ΕἸυηρ ἄονι, 5Π6 γγεερ5 δη4 ναβίθβ ἔχοι ρἢ 411 {ΠῸ 
ἀδγ8 

51πη66 ἤχοὶ 5η6 Κπονν ΠΕΙ Ἰογα᾽ 5 ψτοηρ ἄοη6 ἴο ΠΕΓΙ, 
ΝΕ νοΥ ὈρΠΠΠπρ’ αν θ, ΠΟΥ ΤΠ. ΕΘ 
Ετοτη δαυΐῃ ΠΕῚ ἴαοθ. ΝῸ ποσὰ ὑΠδη τΟοΪκς ΟΥἩ ΘΕ -τ- γᾶν α 
ΗἩδαυκεποῖῃ 5Π6 ἴο ἔτ πάς {Παΐ σοιη56] ΠΟΥ ; 
ϑανίηρ αὖ νν ἢ 1165, θη, ΠΕ Ιηρ ΠΟῚ γῃϊτῈ ΠΟΙ, 30 
Τὸ Πευϑο] ἢ 516 ννα1]9 θυ ΨΥ ΠῈῚ οπσς Ρε]ονεά, 
Ηεῖ ᾿απά, ΠΟΥ ἤοπηθ, ἔουβακίηρ νν ἢ ]ο ἢ 5Π6 ΘΑ ΠῚ 
ΗΠ δΥ ν᾿ Πΐτη γἢο ΠΟΙ 5 Πδὺ πον σοπτειηπαά. 
ΑἸδ5 ἔογ μεὺ ! 58η6 Κπονῖβ, Ὀγ αῇήἝοίίοπ ἐδαρἩΐ, 
Ηονν σοοά [15 ἔμ υ]απα πηΐογξεϊτεά. 
5} Ἰοαῖῃεϑβ δῖ θ4}065, 1ογ8 ποῦ θεῃο] αϊπρ ἔῃ 61. 
Απαᾶ νῇῃδῦ 5η6 τηὰν ἀθνίβε 1 ἀγεδα ἴο {πϊηκ. 
στὰ ἰ8 ΠΕῚ βρὶεῦ, πα ὑμαῦ ψ1}} ποῦ ὈγοοΚ 
ΜΙΘΠΔΠα]ησ: γεᾶ, 1 Κπονν ΠΟΥ͂, ΔΠα 1 ἔδυ 
Ι,6ϑὺ ἴο Πδὺ Ὀγ144] θονΕΥ 5Π6 βοῦν 5ἴεδὶ, 40 
Απα Τῃγουρὴ Πεσ οὐ Πδαγὺ ὑΠτιιβῦ Π6 ννηοίξεα Κηϊξε, 
ΟΥ 5αν {πε Κίπρ δἀπα ἢΐπη ἐΠαὺ ννεὰβ ἢϊ5 οἢ1]α, 
Απὰά σεῦ Πευβε]  βοπηα ἀοοι γεῖ ψοῦβα ἔπευθθΥ ; 
ΕῸΣ ἀδησογοιβ 5 5Π6 : ψΠη0 Ῥερὶηβ ἃ ἔεια 
ὙΠ δι, ποῦ 500 5}8]] 5ἰπρ' ὑΠ6 {τη ρ ἢ -5οηρ. 
Βαυΐ Ιο, Πεὺ θου5, ἔῃ 6ῖν γδοϊηρ-ϑροσὲ ρυΐ Ὀν, 
Πγᾶνν ΠΕΔΥ, 811 οα 6 1655 οὗ ὑΠ εἰν τηοῦ Ποῦ 5 Ί ΟΏΡ5, 
Εογ {πε γουηρ Πεδαῦξ ἰονεβ ποῦ ἴο Ὀγοοα ἴῃ συίεξ, 
Ἐπίοτ' σἨΤΙΒΕΝ᾽ 8 ΟΌΆΒΡΙΑΝ, τυ δου. 

ΘΗΙΠΌΒΕΝ᾽ 85 ΟΑΒΡΙΑΝ 
Ο αποϊδπηὺ ομαίξεὶ οἵ τὴν πηϊβύγεββθ᾽ ΠΟΙΊΘ, 
νὴ Υ δὖ {Π6 σαΐεβ ὑπ ἸΙοπεὶν βἰαπαεβὺ ποὺ, 60 
ΤΉ 56} υπῖο {πῃ γ561} αἸβοουγβίηρ 1115} 
Ηονν ψ1}}5 Μεάβὰἃ ἴο ὑὲ ἰεἴ οὔ {πε ὃ 

ΝΌΒΒΕ 
Ο ρσύεὺ αἰξζεπάδπὲ ὑποὰ οὗ «{850Π᾿5 5018, 
ΤΊια Πϑαγίβ οἵ [ὉΠ 8] βευνδηῖβ 5011} ἀγα τΤουομεα 

287 
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κακῶς πίτνοντα καὶ φρενῶν ἀνθάπτεται. 
2 Ν Ν » ΚΑ δ τα , ᾿ς ἈΦΕΡῚ , 

ἐγὼ γὰρ εἰς τοῦτ᾽ ἐκβέβηκ᾽ ἀλγηδόνος, 
ὥσθ᾽ ἵμερός μ᾽ ὑπῆλθε γῇ τε κοὐρανῷ 
λέξαι μολούσῃ δεῦρο Μηδείας τύχας. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 
» ὁ , 

οὔπω γὰρ ἡ τάλαινα παύεται γόων ; 
ΤΡΟΦΟΣ 

“ ᾽ 3 » [ω] - ᾽ ΄ “ 

ζηλῶ σ᾽" ἐν ἀρχῆ πῆμα κοὐδέπω μεσοῖ. 
ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 

ο “ }] Ν ῇ ᾽ - ῇ ὦ μῶρος, εἰ χρὴ δεσπότας εἰπεῖν τόδε" 
ὡς οὐδὲν οἷδε τῶν νεωτέρων κακῶν. 

ΤΡΟΦΟΣ 
, 4... ΩΝ , ἃ , , 

τί δ᾽ ἔστιν, ὦ γεραιέ ; μὴ φθόνει φράσαι. 
ΠΑΙΔΑΓΏΓΟΣ 

.] , , Ν Ν , 2 2 , οὐδέν" μετέγνων καὶ τὰ πρόσθ᾽ εἰρημένα. 
ΤΡΟΦΟΣ 

΄ ἿΝ ᾽ὔ 7 ΤΑ 7 

μή, πρὸς γενείου, κρύπτε σύνδουλον σέθεν" 
σιγὴν γάρ, εἰ χρή, τῶνδε θήσομαι πέρι. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΞ 
», 7] “ » “Ὁ ͵7] 

ἤκουσά του λέγοντος οὐ δοκῶν κλύειν, 
πεσσοὺς προσελθών, ἔνθα δὴ παλαίτατοι 
θάσσουσι, σεμνὸν ἀμφὶ Πειρήνης ὕδωρ, 
ὡς τούσδε παῖδας γῆς ἐλᾶν Κορινθίας 
σὺν μητρὶ μέλλοι τῆσδε κοίρανος χθονὸς 
Κρέων. ὁ μέντοι μῦθος εἰ σαφὴς ὅδε 

Ρ] 3 ᾽ “Ψ.}“ἉἈ ΡῚ 53 , 

οὐκ οἶδα: βουλοίμην δ᾽ ἂν οὐκ εἶναι τόδε. 
ΤΡΟΦΟΣ 

Ὗ νὰν 'Φ ..5 Ψ, “- 9 Ὲ καὶ ταῦτ᾽ ᾿Ιάσων παῖδας ἐξανέξεται 
, 

πάσχοντας, εἰ καὶ μητρὶ διαφορὰν ἔχει ; 
ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 

“ 7 Ἂ 

παλαιὰ καινῶν λείπεται κηδευμάτων, 
» “Ὁ ΄ῸῸ“ , ,ὔ 

κοὺκ ἔστ᾽ ἐκεῖνος τοῖσδε δώμασιν φίλος. 



ΜΕΌΕΑ 

Βυ 111- ει ἀϊηρ ἔογίαποβ οὗ {Πεἰν Ἰογά5. 
ΕῸΓῚ Πᾶνα βὰπκ ἴο 510} ἃ ἀδρίῃ οἵ στίοξ, 
ΤΠαῦ γεαγηΐηρ ἴοοῖκ τη6 Πἰ Πα υνναγὰ ἴο σοΟΙη 6 
Απά {6}}] ἴο βαυῦ ἢ ἀπᾶὰ ἤδάνδη τὴν ἰδά γ᾽ 5 ρ] ρῃϊ. 

ΘΗΠΌΒΕΝ᾽ 8 ΟΥΛΈΆΡΙΑΝ 
Οβαςαίῃ ποῦ γεὺῦ {πΠ6 ΠΡ] 655 ὁΠ6 {γῸΠ Τη0Δ} ὃ 

ΝΌΒΒΕ 
(βδβ6 !--- ΠΥ Ραΐη βοᾶῦοα θΘσαπ, ἔα ΤτΌτη 15 Περι ῦ ! 

ΟΗΙΠΏΗΕΝ 85 ΟΥΛΗΡΙΑΝ 

ΔῊ ἴο] !----ἰ  οπα τηὰν 88 ἰΐ οἵ ἢϊ5 ἰΙογὰς5-- 
ΠᾺ {16 516 Κπονῖῃ οὗ {πὸ Ἰαϊοϑὺ ὈΪον. 

ΝΌΗΒΕ 
ὙγΠμδΐ 15 1, ἀποϊεσπε ὃ ατπάρσα ποῦ ποι ἴο {6}] Π16. 

ΘΗΙΏΒΕΝ 5 ΟΟΛΗΌΙΑΝ 
Νδυρῃῦ: 1 σερεπῦ τη6 οὗ ἴπΠ6 ψογὰ ὑπαῦ ᾿βοδρεα τη6. 

ΝΌΒΒΕ 
ΝΑΥ, ὈΥ ἐγ ὑεδγά, πἰ46 ποῦ ἴτοτη ἔθ] ]ον - [ἢ ΓΔ]}--- 
51|6ηςα, 1 πεεα 6, ψν}} 1 Κεερ ὑπευθοῦ. 

ΘΗΙΏΒΕΝ 5 ΟὕΛΗΌΙΑΝ 
ΙΠπΠεδγα ὁπ βαγίηρ.---ξεϊσηΐησ ποὺ ἴο ΠΘΔΓ, 
Α51 ἄταν πϑαὺ πε οἱ οἴοπε βθαῖβ, γε α οἱἷδ 
Τῆς δηοϊθηΐβ του πα ΡΕΙΓ  Π6᾽ 5 ΠΑ] ]οννεα ἔοι πῦ,-ττς 
“ΟΥροη, {Π|5 ἰα πα 5 Ἰογά, 15 δὖ ροϊπῦ ἴο "δη 5 ἢ 
Μοῦ δηα 50η5 ΠΠῸΠῚ 501] (ον δὴ. 
Ηονθοεϊί, 1 ἐπα ἴα! 1 πραιτὰ θὲ ἔγὰδ 
[Κηον ποῦ : ἰαΐη ΨψΕγα τ Ψ Υα ποῦ 50. 

ΝΌΝΒΕ 
ΜῊ] 9450η Ὀγοοκ βαοῇ ἀδδ]ϊησ ἢ 5 5015, 
ὙΒουΡἢ ἤγοση ὑπ 6ῖγ τηοῦπευ ἢ6 θῈ ΠΟ] ν εβἰτδησεάᾶ 

ΘΗΙΠΏΒΕΝ 85 ΘΌΑΒΡΙΑΝ 
ΟἸΙα Ῥοπάβ οὗ ἴΙονε ἀγε ἀγε ουΐζγιη Ὀν εεῖ 
Οἵ πον :---Ἴοὸ ἔπε πα ἰ5 ἀφ απἴο {Π15 Που56. 
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ΜΗΔΕΙΑ 

ΤΡΟΦΟΣ 
ἀπωλόμεσθ᾽ ἄρ᾽, εἰ κακὸν προσοίσομεν 
νέον παλαιῷ, πρὶν τόδ᾽ ἐξηντληκέναι. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 
ἀτὰρ σύ γ᾽, οὐ γὰρ καιρὸς εἰδέναι τόδε 
δέσποιναν, ἡσύχαζε καὶ σίγα λόγον. 

ΤΡΟΦΟΣ 
ὦ τέκν᾽, ἀκούεθ᾽ οἷος εἰς ὑμᾶς πατήρ ; 
ὄλοιτο μὲν μή" δεσπότης γάρ ἐστ᾽ ἐμός" 
ἀτὰρ κακός γ᾽ ὧν εἰς φίλους ἁλίσκεται. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 
τίς δ᾽ οὐχὶ θνητῶν ; ; ἄρτι γιγνώσκεις τόδε, 
ὡς πᾶς τις αὑτὸν τοῦ πέλας μᾶλλον φιλεῖ, 
οἱ μὲν δικαίως, οἱ δὲ καὶ κέρδους χάριν, 
εἰ τούσδε γ᾽ εὐνῆς εἵνεκ᾽ οὐ στέργει πατήρ. 

ΤΡΟΦΟΣ 
ἴτ᾽, εὖ γὰρ ἔσται, δωμάτων ἔσω, τέκνα. 
σὺ δ᾽ ὡς μάλιστα τούσδ᾽ ἐρημώσας ἔχε, 
καὶ μὴ πέλαξε μητρὶ δυσθυμουμένῃ. 
ἤδη γὰρ εἶδον ὄμμα νιν ταυρουμένην 
τοῖσδ᾽ ὥς τι δρασείουσαν' οὐδὲ παύσεται 
χόλου, σάφ᾽ οἶδα, πρὶν κατασκῆψαί τινα. 
ἐχθρούς γε μέντοι, μὴ φίλους, δράσειέ τι. 

ΜΉΔΕΙΑ 
ἰώ, 
δύστανος ἐγὼ μελέα τε πόνων, 
ἰώ μοί μοι, πῶς ἂν ὀλοίμαν ; 

ΤΡΟΦΟΣ 
τόδ᾽ ἐκεῖνο, φίλοι παῖδες: μήτηρ 
κινεῖ κραδίαν, κινεῖ δὲ χόλον. 
σπεύδετε θᾶσσον δώματος εἴσω, 
καὶ μὴ πελάσητ᾽ ὄμματος ἐγγύς, 



ΜΕΌΕΑ 

ΝΌΝΒΕ 
Ευϊπεά ν 6 δύ ἴπθη, ἱ να δάά ἔγεϑ ἢ] 
Τὸ οἱ, εγὲ "Πρ! τεπεα θὲ ΟΌἿ 5810 οἵ 1Π|8. 

ΟΗΙΠΏΗΕΝ᾽ 8 ΟΥΛΉΘΡΙΑΝ 

Βαυΐ {που----ἔῸΓ ᾿ΕἸ5 ποῦ βθάβοῃ παῖ ἴῃ γ ἰδ ν 80 
ΠΟ] Κπον ---ΚαῸΡ 5|]6 ποθ, δπαὰ βρεὰκ ποῖ {πὸ 

1416. 
ΝΌΗΒΕ 

Ηδαΐ, "4065, ννῃαῦ ἔαΐ Ποὺ ὑΠ158 15 απῖο γοα ! 
Ι ουγβ6 Πἰπι---ποῦ: ἢδ 15 ΤΥ πηδϑίθυ 511}: 
Βυΐ ἴο ἷ5 ἔα πᾶβ ἢς εἴαπαβ οοηνὶοῖ οἵ θΆ5 6 Π 655. 

ΘΟΗΙΌΒΕΝ᾽ 8 ΟὔΛΕΌΙΑΝ 
Ὑγηδῦ τηδῃ 5 ποῦ ἢῦ  Ηδϑὺ ᾿δαγηῦ [Π15 ΟΠΪΥ ΠΟ, 
ΤΠαῦ πο τηδη ἴονεβ ἢϊβ πεῖσ! θΟΌΓ 85 Πἰτηβεὶῦ 
Οοοά οδιι56 ἢᾶνα 50Π16, νυ Ὁ} τηοβῦ ᾿ἐἰ8 στεεα οὗ ρσαίη.--- 
Α5 Πεῖα : ὑΠ6ῚὉ βΒῖγα [ῸΓ ἃ ὈγΙε᾽ 5 βᾶΚα ἰονεβ ποῦ {Π656. 

ΝΌΒΒΕ 
Ῥαβ5 ἴῃ, ἀδθδὺ οῃ]άγθη, ον 1 51.411 θ6 ψνε]]. 
Βαΐ ποι, Κεαρ ὑπεβ6 ἀραγὲ ἴο πε αἰξουμηοβῦ : 90 
Βυίηρσ ὑμϑῖὴ ποῦ πὶρῇ {πε ὶγ τηοῦμοὺ ΔηρΥν-ϑου]εα, 
ΕῸΓ ἰαΐε 1 βᾶὰνν ΠΕΘΥ ρσίαγα, 85 ρίαγεβ ἃ θ0]], 
Οπ {Π686, 85 ᾿ἔννευ ἴῸΓ στη Ἰἰβοῃϊεῖ; ΠΟΥ ΠΕΙ νυ υδ}}, 
ΙΚπονν, 5Π4}] οθαββ, 1Π}}] 15 ΠΡ πίηρ' σευ κα. 
Τὸ ἔοεβ πηᾶὰν 5Π6 νγροῦῖκ 11], ἀηα ποῦ ἴο ἔπ] επας ! 

ΜΕΡΕᾺΑ (δελῖπα ἐΐα 5οοπε5) 
Ο ΠΑρ]655 1! Ο τηϊβουῖεβ μεαρεα οἢ τηΐπα μεδά! 

Αἢ πιθ! δὴ πη6! ψόοια οα 1 ννεῖε ἀεδα ! 

ΝΌΒΒΕ 
Ι,ο, ἀδυ]πρβ, {π6 ἐπίῃ ρσ ἐπαῇ 1 ἐο]ά νου ! 

1,9 ἴῃς Πεαιΐ οὗ γουγ τηοῦμεν αϑίϊγ! 
ΑΠα ἀϑβυγ 15 ΠΕῈῚ ΔῆρῈῦ: ψΊΠΠΟ]α γοὺ 100 

Ετοτη ΠΟΥ 5ι ὔ, σοῖς ποῦ πῖρσὶ απΐο ΠΕΓ. 

201 



ΜΗΔΕΙΑ . 

μηδὲ προσέλθητ᾽, ἀλλὰ φυλάσσεσθ'᾽ 
ἄγριον ἦθος στυγεράν τε φύσιν 

φρενὸς αὐθάδους. 
ἴτε νῦν χωρεῖθ᾽ ὡς τάχος εἴσω. 

᾿ δῆλον δ᾽ ἀρχῆς ἐξαιρόμενον 
νέφος οἰμωγῆς ὡς τάχ᾽ ἀνάψει 
μείζονι θυμῷ" τί ποτ᾽ ἐργάσεται 
μεγαλόσπλαγχνος δυσκατάπαυστος 

110 ψυχὴ δηχθεῖσα κακοῖσιν ; 

ΜΗΔΕΙΑ 
ϑυννδε 

αἰαῖ, 
ἔπαθον τλάμων ἔπαθον μεγάλων 
» ΔΝ [ον κε , ἄξι᾿ ὀδυρμῶν: ὦ κατάρατοι 

παῖδες ὄλοισθε στυγερᾶς ματρὸς 

σὺν πατρί, καὶ πᾶς δόμος ἔρροι. 

ΤΡΟΦΟΣ 
ΩΝ , 9.᾿ , 

ἰὼ μοί, μοι, ἰὼ τλήμων. 
, "2 " Ν » Ἷ κ τί δέ σοι παῖδες πατρὸς ἀμπλακίας 

μετέχουσι ; τί τούσδ᾽ ἔχθεις ; οἴμοι, 
, , {0 θ᾽ « ς Αα ὑμν" 

τέκνα, μὴ τι πάθηθ᾽ ὡς ὑπεραλγω. 

δεινὰ τυράννων λήματα καί πως 
120 ὀλίγ᾽ ἀρχόμενοι, πολλὰ κρατοῦντες, 

χαλεπῶς ὀργὰς μεταβάλλουσιν. 
Ν ἊΝ » ΑΑ - ᾶἂ4 ΠΥ 

τὸ γὰρ εἰθίσθαι ζῆν ἐπ᾿ ἴσοισιν 

κρεῖσσον" ἐμοὶ γοῦν, εἰ μὴ μεγάλως, 

ὀχυρῶς γ᾽ εἴη καταγηράσκειν-. 
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ΜΕΌΒΑ 

Ηδεῖς, σεῦ γοὺ νἱ τη : Ὁ θανναγα γα 
ΟΥ̓ τ 6 Τποιρ] 5 48 ἃ νν 14 - δαὶ Ὀτοοά, 

ΟΥ̓ Π6 παΐαγα ἴοο τα ἢ} 655 ἴο ΒΡ γ6 γ8 
Ι͂η 115 ἀδβρεγαῖΐε τηοοά. 

Ρὰ55 γε νὴ πονν, ἀδραγιίηρ 
ὙΠ 4}} σρεεα. [Ὁ 15 ρ]αίη ἴο αἸΙβοθτῃ 

Ηον ἃ οἰοια οἵ Ἰατηθηζίην, πρϑίαγιϊηρ 
Ετοιὰ ἰζ5 νίθνν] 655 θα ρὶ πηΐηρ5, 584}} θΌ ΓΗ 

Ι͂ἡ Πρ] τηϊηρ5 οὗ ἔμσγ γεὺ ΠΟΥΟΘΥ. 
γγμαὺ ἀεεα5 51.4}} "»ε ἀαγεα οὗἉ ἐπαξ 50], 

50 Παιρηῖγ, ΘΠ ΥΟ Πρ 5 σοδαβ ρΡίετοα Ποῦ, 
80. Βανα ἴο οοπίτζοὶ ὃ 

[Παδιωυί ΘΗ, ΟΒῈΝ 701 ΟΟΛΆΡΙΑΝ. 
ΜΈΡΕΑ (δελίπα ἰδ δ06η65) 

νοε ΕῚ Πᾶνε βυῆετγεα, πᾶνε βυεγεα ἔοι] ὑυτοηρβ {πὲ 
ΠΊΔΥ ΨΆΚΘΗς ΤΠΔΥ ὙνΆΚΘΠ 

ΜΙρηΐΥ Ἰαπηδηϊίηρβ [}} ννῈ}}} Ο γε ομΠ]Πάγεη 
δου 56 6 του ὑπ 6 ννοτ}, 

Ηξεηοε ἴο ἀεδβιγποϊίοη, γα Ὀγοοα οὗ ἃ Ἰοαἐ ῃεα οπα ἴου- 
5ΒΆΚΘ6Ώ, ἔουβα θη ! [Ὀ]Δοκ π 6585 οὗ ἄοοιῃ ! 

Ηεποα ν τ γοῦν ἔα ΠΕ , ἃπα ρα 5 οαν ΠΟμῚ6 ἴῃ 6 
ΝΌΒΒΕ 

ΑὮ τηδ, ἱἰπ {πὸ αι γ᾿ οἤξησθϑ 
ηδὺ ραγὺ πᾶνε ὑπῸ θᾶθε5, ἐπαὺ ἐπῖπθ μαΐβ 

ΒΠουΪα Ὀ]αβὸ ἐΠ 6 1ὴ ἢ--ξου]ΟΥ ᾿ΠΠΟΟΘ ΠΟ α8, 
Ηον 5ουεὶν 1 ἔξασ ἴου γοῦν ἔαϊε ! 

Ηον ἴδυυὶ]6 ΡΥ ποθ θ᾽ τηοοαϑβ 816 !--- 
Τοπρ Τα] πο, ἀπβοΠοο]βα ἴο ΟΡ ΕΥ,--- 

ὑπέουρινί ρ, ἀπβ] αρίπρ {πεῖν ἔεα5 ἀγα: 
Βείζει 1{8π᾿ 5 Ιενεὶ ψψἂγ. 

Βα [Ὁ πηΐπ6, 1 ἴῃ σγεαΐπεββ ἰ τηδὺ ποῦ, 
ἴΙῃ αυϊεὺ δπὰ ρεᾶςε ἴο στον οἹά. 
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ΜΗΔΕΙΑ 

τῶν γὰρ μετρίων πρῶτα μὲν εἰπεῖν 
τοὔνομα νικᾷ, χρῆσθαί τε μακρῷ 
λῴστα βροτοῖσιν: τὰ δ᾽ ὑπερβάλλοντ᾽ 

᾽ , Ν ’ὔ “-“ 

οὐδένα καιρὸν δύναται θνητοῖς" 
΄ ἢ [τὰ 3 ΄Ν μείζους δ᾽ ἄτας, ὅταν ὀργισθῇ 
Γ 

1380 δαίμων, οἴκοις ἀπέδωκεν. 

ΧΟΡΟΣ 
ἔκλυον φωνάν, ἔκλυον δὲ βοὰν 
τᾶς δυστάνου 
Κολχίδος, οὐδέ πω ἤπιος" ἀλλά, γεραιά, 
λέξον: ἐπ’ ἀμφιπύλου γὰρ ἔσω μελάθρου γόον 

ἔκλυον" 
οὐδὲ συνήδομαι, ὦ γύναι, ἄλγεσι δώματος, 

ἐπεί μοι φίλον κέκρανται. 

ΤΡΟΦΟΣ 
οὐκ εἰσὶ δόμοι: φροῦδα τάδ᾽ ἤδη. 

᾽ν δὴ Ν Υ , ΄ 

140 τὸν μὲν γὰρ ἔχει λέκτρα τυράννων, 

ἡ δ᾽ ἐν θαλάμοις τήκει βιοτὰν 

δέσποινα, φίλων οὐδενὸς οὐδὲν 

παραθαλπομένη φρένα μύθοις. 

ΜΗΔΕΙΑ 
αἰαῖ, 

διά μου κεφαλᾶς φλὸξ οὐρανία 
, ’, Ῥ: “ » 

βαίη: τί δέ μοι ζῆν ἔτι κέρδος ; 

φεῦ φεῦ: θανάτῳ καταλυσαίμαν 
βιοτὰν στυγερὰν προλιποῦσα. 
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ΜΕΌΕΒΑ 

ϑυνθαεῖου πᾶῖηδ ἔπδη “16 Μοαπ 5Π8]] γε 880 ποῦ, 
Απα ἴο ἴαδῖε ἰὖ ἰ5 βυνβεῖπεβϑϑ αητο]α, 

Βαυΐ ἴο πηθη ΠανοΥ νγααὶ ἀθονῈ ΤΠ ΘΑ 5.76 
Αναϊ]εά : οἡ 18 ρει ]ουβ Πεῖρηῦ 

ΤῊΣ Οοάβ ἰπ ὑπεὶν Ποὺτ οὗ ἀἰβρ! εαβαῦο 
ΤῊς Πανὶ ε 5616. 

πίον οηομῦβ οΓ (ὐογϊπίλίαν 1,αἀῖεδ5, 

σΗΟμ 8 
Ιμᾶνὲ πεαυκεποϑα {ΠῸ νοῖοε οὗ ὑπ6 ἀδυρῆηξεν οὗ ΓΟ] ἢ 15, 

ἴΠ6 βουπάᾶ οἵ ἴΠ6 οὐγίηρ 
ΟΥ̓ πε πιΐβογυ-ϑ το ἢ ΠΟΙ γαῖ ἰβ8 5Π6 5.164, Νον 

6 ἴΔ4]6 οἵ Ποὺ ἰε]], 
Οὐδ νγοΊΔ ; ἴοΥ τηοδπηθα ὑπγοῦρ ἢ ἴΠ6 ΡοΥο ἢ ἔΌΓΩ 

Π6Υ σμδιαθοΥ ὑπὸ νν 1] οὗ Πεὺ βἰσῃίηρ; 
Απα 1 οδηποῦ,  οαπποῦ θ6 σ'δα ψν ἢ }]6 {Π6 ΒοΙΊ6 ἴῃ 

δἰ ]οὐίοι 15 ᾿γίηρ, 
ΤῊὴ6 Πουβα 1 πᾶνε Ἰονεά 50 ψε]]}. 

ΝΌΒΒΕ 
Ηοχηε ἢ--οηβ ἔπεῦα ἰ8 ποπα: ἰδ δῖ νδηϊβῃεα 

ΑΥΑΥ : 
ΕῸΓ τὴν Ἰογὰ ἴο ἃ Ὀγῖ4ε οὗ ὑπΠ6 Ῥυῖποαβ 15. {ΠΓ8]] ; 

Απα τὴν ᾿δάγ 15 ρἰπίηρ ἐπα ᾿ἰνεϊοηρσ ἀδῪ [538 
ΙΪὴ Βεὺ θονοσ, ἃπα ἔογ παυρσῃῦ ὑπαῦ ΠΟΥ ἐγ απ 8᾽ 1105 

Οἱ Ποὺ Πϑαγῦ τὺ πε ἀενβ οὗ οογηξογὶ [8]]. 

ΜΈΡΕΑ (ολέπα ἐδ 506η65) 
νοι] Οοα ἐμπαῦ ἐμε ἤατης οὗ ἐπε ᾿ἰσῃέηίησ ἔἸΌΤᾺ 

ἢδάνθη ἀαβοαπαϊηρ, ἀεβοεμπαϊηρ, 
ΜΙρΗῦδ θαση ἐμπτοὰρ τΐηα Π6δα !---ου ἰπ ᾿ἰνίηνσ 

ψ Πογαΐῃ ΔΗΥ͂ ΠΟΥ 15 ΤΥ σϑίη ἢ 
ΑΙᾶὰ5 δπα αἷδβ! δϑουϊα αοα [1 τϊρῃῦ Ὀγτίηρσ ἴο δι 

Επαϊηρ, 8Δη ἐπαϊίηρ, 
Τα 1 ἐπὰῦ 1 Ἰοαΐῃε, ἀπα Ὀεῃϊπα τὴα τηϊρσ ῦ οαϑὺ 

811 105 Ὀυγάδη οὗ ραϊῃ ! 
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ΜΗΔΕῚΑ 

ΧΟΡΟΣ 

ἄιες, ὦ Ζεῦ καὶ γᾶ καὶ φῶς, στρ. 
» Ν “, ς ΄ὔ 

ἀχὰν οἵαν ἃ δύστανος 
μέλπει νύμφα ; 

τίς σοί ποτε τᾶς ἀπλάτου 
7 

κοίτας ἔρος, ὦ ματαία, 

σπεύσει θανάτου τελευτᾶν ; 

μηδὲν τόδε λίσσου. 
Ρ] ᾿ Ἂν “2 

εἰ δὲ σὸς πόσις 
, 

καινὰ λέχη σεβίζει, 

κείνῳ τόδε μὴ χαράσσου" 
Ἁ Ζεύς σο. τάδε συνδικήσει. μὴ λίαν 

, τάκου δυρομένα σὸν εὐνάταν. 

ΜΗΔΕΙΑ 
, 3 

ὦ μεγάλα Θέμι καὶ πότνι᾽ ἔΑρτεμιε, 
Ψ, ΨΥ ΑΝ ᾿ , [τ 

λεύσσεθ᾽ ἃ πάσχω, μεγάλοις ὅρκοις 
ἐνδησαμένα τὸν κατάρατον 

“ ΘΕ νἤ Ν 4 3. ᾽ν 7 » 

πόσιν ; ὅν ποτ᾽ ἐγὼ νύμφαν τ᾽ ἐσίδοιμ 
αὐτοῖς μελάθροις διακναιομένους, 

“ 3 ΨῪ ἈΝ ’ “ἅ» δ “-“ 

οἵ γ᾽ ἐμὲ πρόσθεν τολμῶσ᾽ ἀδικεῖν. 
3 ἧς 3' ΄ Ἂ ᾽ 7 

ὦ πάτερ, ὦ πόλις, ὧν ἀπενάσθην 
“ 4 

αἰσχρῶς τὸν ἐμὸν κτείνασα κάσιν. 

ΤΡΟΦΟΣ 

κλύεθ᾽ οἷα λέγει κἀπιβοᾶται 

Θέμιν εὐκταίαν Ζῆνά θ᾽, ὃς ὅρκων 

θνητοῖς ταμίας νενόμισται ; 



ΜΕΌΞΕΑ 

σηοαῦΒ 
Ο Ζευ5, Εαγίῃ, Γἰρσῃΐ, ἀϊα γε ἤφαγν Ποὺ, (8 7.) 

Ηονν νυ] εῖ {Π6 ννοε-ἰαάεη Ὀγθδίῃ 
ΟΥ̓ Π6 Ὀυάδ πὶ ἀπμαρρίεϑι ΡΠ ρῃ Ὁ 
ὙΥΠαΐ γεαγηΐηρ ἴῸΥ νηΐ θα ἀε]σ]ξ, 
Ο Ραϑββίοη-αἰβίσγαυρσῃῦ, ΞΒῃου] ἃ Πᾶνε τηΐρ ξ 

Τὸ οαυβε ἔπεα ἴο υυῖϑἢ ἀθαΐἢ πρᾶγου--- 
ΤΠ6 ἐπαϊηρ οὗ 4}1 ἐπΐηρβ, ἀξδίῃ ἢ 
Μακε ἴποιυ ποῦ ἔογ ἐΠη18 σι ρρ]]οδίίοη ! 

ΠῚ τΠΐπ6 Πυβραπα Παῖῃ ἐὰγπεά ἀπά δἀογεά 
Νεν ἴονε, ἐπαὶ δδιγαησὲα ἢδ ἴ5, 
Ο Βαᾶῖτον ἢν 508] ποὺ ἔου {ῃϊ5 : 
[τ 15 Ζευβ ἐμαὶ 5}4}}] υἱσῃ πες, 1 νν]8. 

ΑἮ, ρίπε ποῖ ἰπ ονευτ-ναχδαίϊοη 
Οἵ βρίγῦ, θενν Ππρσ την Ἰοτυά ! 

ΜΈΡΕΑ (δελήπα δε δοσπες) 
Ο [δἂγ οἵ υβῖϊςε, Ο Αὐδεγηῖθ᾽ Μα]εβῖν, 5εε ἰξ, Ὁ 566 

ἰὑ--- [1ἀϑςξϊηρσ ψνῃο ἐἰεά 
ΓΟ Κ οπ {πε νυ οηρβ ὑπαὶ 1 βυῆεσ, Ὀγ οαΐῃβ Ἔνεῦ- 

ΤῊΕ 500] οὗ υΐπθ Πρ Απά, ἐμπαΐ πο Εσ ἔγοτη ἐδ οαγ56 
ἴνα πηὶρῃΐ ἔτεε Ὁ, Ποὺ ἔγεα ἰἰ 

ΕἼΟΤῚ γΟῸΓ νεηρεϑποα! Ο πρᾶν 1 ὈεΠο]α Πίΐπη δὲ 
Ιαβῖ, ενεη Πΐπη δῃα ἢϊ5 Ὀσίαθ, 

ΤΠεπ, ἀπ ἔπεσε ἢ4115 ἐπαυαν δ), 411] βῃαϊξεγεα ἴῃ 
Γαΐη, ἴῃ τιΐῃ !--- [ἀεϑρίτε ! 

γυγεΐομοβ, γῆοὸ ἀγα ἀπρτονοκεα ἴο ἀο ἕο Μεάεα 
Ο ἔδϊπεν, Ο οἰΐγ, ὑνῆοιῃ εὐϑὺ 1 ούβοοῖ, ἔοσ ὑπαοίηρ, 

ἁπαοϊηρ, 
Απα ἴον 5Π8πι6, ψῇεπ ἐπα Ὀ]οοα οὗ τὴν Ὀτοῖμεσ 1 

ΒΡ} οα {με ρδΐἢ οἵ τὴν ἢϊρῃὶ ! 
ΝΌΝΒΕ 

[)ο γε ἤϑᾶγ ννῆδϊ δῆ βαϊΐῃ, δπα ἀρ] θεῖ ἢ ΠΟΥ ΟΥΥ 
Ὀπῖο ΤΠεπηῖβ πα Ζειβ, ἰο {πε ΘῈΡΡΙ]απί᾽ 5 Κίηρσ, 

Οεαἰῃ-βἰανναγαὰ οὗ πχδῃ ὑπαὶ θὲ Ὀοσῃ θυΐ ἴο ἀϊε ἢ 
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ΜΗΔΈΕΙΑ 

Ὁ“ »΄")ἅ | 

οὐκ ἔστιν ὅπως ἔν τινι μικρῷ 
ὕ ,’ὔ 

δέσποινα χόλον καταπαύσει. 

ΧΟΡΟΣ 
“Ἢ, ΕΥ̓ ;] », δὴ ς ὔ » 

πῶς ἂν ἐς ὄψιν τὰν ἁμετέραν ἂντ. 
ἔλθοι μύθων τ᾽ αὐδαθέντων 

ῇ ΨΚ ΄ 

δέξαιτ᾽ ὀμφάν, 

εἴ πως βαρύθυμον ὀργὰν 
ἃ “ “ ᾽ὔ 

καὶ λῆμα φρενῶν μεθείη. 
μήτοι τό γ᾽ ἐμὸν πρόθυμον 
φίλοισιν ἀπέστω. 
ἀλλὰ βᾶσά νιν 

δεῦρο πόρευσον οἴκων 
ἔξω, φίλα καὶ τάδ᾽ αὔδα" 

σπεῦσον πρίν τι κακῶσαι τοὺς εἴσω" 
πένθος γὰρ μεγάλως τόδ᾽ ὁρμᾶται. 

ΤΡΟΦΟΣ 

δράσω τάδ᾽" ἀτὰρ φόβος εἰ πείσω . 
δέσποιναν ἐ ἐμήν' 
μόχθου δὲ χάριν τήνδ᾽ ἐπ δ ϊεῶ; 
καίτοι τοκάδος δέργμα λεαίνης 
ἀποταυροῦται ὃμωσίν, ὅταν τις 

[ο ΄ , ς “- μῦθον προφέρων πέλας ὁρμηθῇ. 

σκαιοὺς δὲ λέγων κοὐδέν τε σοφοὺς 
΄ 

τοὺς πρόσθε βροτοὺς οὐκ ἂν ἁμάρτοις, 
οἵτινες ὕμνους ἐπὶ μὲν θαλίαις 
2 ’ 3 Σ ὔ Ν Ἂς ’ ἐπί τ᾽ εἰλαπίναις καὶ παρὰ δείπνοις 
ηὕροντο βίου τερπνὰς ἀκοάς" 



ΜΕΌΕΑ 

Ο τὰν ᾿ἰδᾶγ υνὴ}} γ᾽ ποῖ ΠῸῚ ΔΗΡῸΓ ΒΥ 
500Π, πιακίηρ ΠΟΥ νϑηρθᾶποα ἃ {{{{16 ἐΠίπηρ. 

σΗοπῦΒ 
(4"ι.) 

1{5ῆε νουϊὰ Ὀυΐ σομης ἔου "ἢ ΠΏ εγα να νναὶϊδ ΠΕυ, 
1 516 ψου]Ἱά θυ σῖνα δῦ ἴο {πε βουπά 

ΟΥ̓ οὐχ Βρεεςοῖ, ὑπαῦ ΠΕῚ βρίγιῦ ννου]ά Ἰθαγη 
Εγοιη 1ἴ8 ἤδυοθ 685 οὗ ΔηΡῈΥ ἴο [ΌΓΠ, 
Απα Πεὺ ᾿υϑὺ ἔογ τενεησα ποῦ θύσῃ! 

Ο πε᾿ εὑ ΠΔΥ ΤῊΥ̓ ἴονα ῥγονε ὑγδῖτου, 
Νά νοῦ ἴαϊβα ἴο τὴν ἔγεπάβ 06 τὖ ἔουπα ! 

Βαυΐῦ σο που, ἀπὰ ἔογιἢ οὔ ὑπῸ ἀνε]! ησ 
ΤῊν τηϊβῦγαβϑϑ ΒΓ Παυνναγα ἰθδα: 

54. ἴο ΠΕῚ ὑπμαῖ ἔγίεπαβ θὲ νγὲ 4]]. 
Ο Παβίβῃ, δὺο τηϊϑοῃϊοῦ θ6 [811 
ΤῊΗδ Ἰογα5 οὗ ἐπε ραϊδος-"4]}} ; 

Εογ Πεῖ στε, πκαὰ ἃ ζετηραϑῦ ὑρϑνε]]ηρ, 
ΒΘ βἰβυ] 655 51}8}} γϊη-ναγὰ βρεεά. 

ΝΌΒΒΕ 
Ιψ}}}] ἀο 1Ὁ : Ὀυΐ ΑἸπχοβῦ τὴν βρίγῦ ἀεβραίγει ἢ 

Τὸ νη ΠΕῚ : γεὺ Ἰαθοῦγ οὗ ἰΙονε 5114}} 1ὲ 6. 
Βαυΐ την 4υθ θη οἡ ἢ6. {ἢ γ8}]5 ἃ5 ἃ τηδα Ὀ1]] σ]αγείῃ, 
ΟΥ ἃ Ἰΐοπεββ σου Πα τα μου ΠΕ ]ρ5, γοβο ἀάγείῃ 
ὙΠ ΒΡΘΘΟὴ ἴο ἀγᾶνν ΠΘΔΥ ΠΕΥ͂, 50 [8 Π16]655 5 5Π6. 

Ης 5Που]ὰ εἴτ ποῖ, γγῆο πδιηβα {πε οἱ είπρειβ ἰῃ 
Β' ΠΡῚΠ σ᾽ ἔ 

Νοῦ σὐπηΐηρ, "υὺ εἴ -Παπάβα θᾶγάβ, ἔου ἐμεῖνγ [ὰγ8 
Ια ὑμπαν ἔγαιηβ ἴὉΓ ἔμπα τηϊσ-ἰἰ46, ἔπε ἔεϑίδὶ ἰπη- 

Ἀγ ΠρΊη 
ΟΥ̓Πε νὶπε, πὰ ἴΠ6 ἔβαβῦ, ἤδη ἴΠς6 Παγρ-ϑ σίησϑο ἀγα 

τη σίησ 
Το βυνεεΐβθη ψ ἢ τπε]οᾶγ 11π᾿5 συνεεῖ ἄδγϑ. 
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ΜΗΔΕΊΙ͂Α 

στυγίους δὲ βροτῶν οὐδεὶς λύπας 
ηὕρετο μούσῃ καὶ πολυχόρδοις 

᾽ “ ΄ὔ 2 Φ 4 ὠδαῖς παύειν, ἐξ ὧν θάνατοι 
δειναί τε τύχαι σφάλλουσι δόμους. 

“ , Ν , ᾽ -“ καίτοι τάδε μὲν κέρδος ἀκεῖσθαι 
“ ἊΝ “ ᾽ » 

μολπαῖσι βροτούς" ἵνα δ᾽ εὔδειπνοι 
δαῖτες, τί μάτην τείνουσι βοήν; 

Ν ἈΝ Ἂς Ψ, Υ » ᾽ ς “ 

τὸ παρὸν γὰρ ἔχει τέρψιν ἀφ αὑτοῦ 
δαιτὸς πλήρωμα βροτοῖσιν. 

ΧΟΡΟΣ 
Ψ Ν ᾽ ΄ ῇ 

ἰαχᾶν ἄιον πολύστονον γόων, 
Ν ΨῊὟ ἊΝ -“ἅ» 

λιγυρὰ δ ἄχεα μογερὰ βοᾷ 
"ἢ τὸν ἐν λέχει προδόταν κακόνυμφον" 

θεοκλυτεῖ δ᾽ ἄδικα παθοῦσα 
Ν Ν ς ’, Ἷ τὰν Ζανὸς ὁρκίαν Θέμιν, 

Ὁ“ Υ̓ 

ἅ νιν ἔβασεν 
“Ελλάδ᾽ ἐς ἀντίπορον 
δι’ ἅλα νύχιον ἐφ᾽ ἁλμυρὰν 
πόντου κλῇδ᾽ ἀπέραντον. 

ΜΉΔΕΙΑ 
Κορίνθιαι γυναῖκες, ἐξῆλθον δόμων, 
μή μοι τι μέμψησθ᾽: οἶδα γὰρ πολλοὺς βροτῶν 
σεμνοὺς γεγῶτας, τοὺς μὲν ὀμμάτων ἄπο, 

Ὶ »." ὔ «ε 5) 3,“υίς ὍΛ Ν 

τοὺς δ᾽ ἐν θυραίοις" οἱ δ᾽ ἀφ᾽ ἡσύχου ποδὸς 
δύσκλειαν ἐκτήσαντο καὶ ῥᾳθυμίαν. 
δίκη γὰρ οὐκ ἔνεστιν ὀφθαλμοῖς βροτῶν, 
ὅστις πρὶν ἀνδρὸς σπλάγχνον ἐκμαθεῖν σαφῶς 
στυγεῖ δεδορκώς, οὐδὲν ἠδικημένος. 



ΜΕΌΕΒΑ 

Βυὺῦ {πΠ6 ἀτεδᾶ ἄοομπι οὗ πηογΐα]β, {Π6 δηραϊβἢ Ποατχὺ- 
γε Πα ΐηρ--- [Ῥεδςς, 

ΝΈΟΥ τηϊηβῦγοὶ ὈΥ τηπϑίς Παὺ Ὀγθαῖῃ θα ον {Π 6 πὶ 
ΝΟΥ ΒΥ 5οηρ ν᾽ Ὁ} ἢΪ5 Παγρ- ποῖθβ ἰῃ ΠαυτηοηΥ Ὀ] παϊηρ ; 
ΑἸΡεῖῦ ὑπευθοῦ οουηθῖῃ ἀθαὺμ᾿ 5 ἀκ ἐπαϊηρ 
ὕπο ΠηΔηΥ ἃ Ποπηα {Π|αῦ 15 γε Καα Ὀγ {Π 656. 

Απᾶ γεῦ νγεσα 1 βγεϊν ἃ θοοη ἴο Ὀγπρ' Ποδ] ηρσ 
ΟΥ̓ βουζον ἴο πηογία]5 νυν βοηρσ ; Ὀαΐῦ ἰπ ναΐῃ 

ΜΙὰ τῆς ἔμ] π 655 οἵ ξεαβειρ τἱπρ νοΐσαβ. οἰ θαυ- δ] ηρ, 
Απα {π6 Ραπααοῦ [5618 Πα ἃ σ] πηουγ, σοπο δ] την 

ΕΥΟμ τηοχίδ]5 ὑμεὶνγ ἄόοτη, ϊησίηρ 5Ρ.6}15 ον εσ ρδΐῃ. 
[Εχτὲ ΝυΆ8Ε. 

σΗΟΒῦΒ 
Ιᾶνὰ πεατά ἰδ, {ΠῸ βἰσῃ-ΙΪδάδῃ οὐ οὗ {πΠῸ ἀδιυρσηΐου 

Οἵ Οὐ] ἢ 5, {πΠ6 ννοα- 5 Πρ ἀπ 5} οὗ νυ] Ἰην 
ΕῸΥ {πε ὑγαϊζου ἴο ἴΙονε ψῆο νυν ἴα]σα νονγβ οδυρῇῃξ 

ΠΟΥ [45581]}1πν 
ὙΠΟ ἴῃ βἰγεησίῃ οἵ ΠΕΡ ψτοηρβ οπίάδῖῃ Ηδάνεῃ, 
ΤῊΣ Οδίμ-ααδεη οὗ Ζειβ, πο ψΊ ἢ οογαϑ5 411-ρτγα- 

νην [νναΐεγ, 
ΒΟΥ Παϊεὰ Ποῦ, δπα Ὀτουρηῦ ΠΕΙ ΟΘΥ 581-86 ἢ 

ὙΠ Θγα ὑΠπ6 ὈΥΪΠ6-Πϊδὺβ ΠΟΥ ΘΥ ο᾽εΥ Ῥοπίμβ᾽ ΚαΥ, 
Ὀπῖο Ηε]185 ἔα ονεῦ ὑπΠ6 θουηα1655 568. 

πίθου ΜΕΘΕΑ. 
ΜΕΡΕΑ 

ΟοΥπ  Πΐδη ἀδηγ65, 1 ἤᾶνα σομγ6 ἔου ἢ ΤΥ (ΟΥ̓́ 
[,μδϑὺ γε οοπάδιημ 6. Μάδηγ 1 Κπον 816 Πεὶὰ 
ΜΙ|5-Ῥσυουα---Βο 6, βίποα ἔπ αν βῃσίηκ ἤτότη ρα] Ϊο σᾶΖΘ; 
ΒΟΙΊ6, ἔγοσα ἐπεῖν θεαγίησ ἴο ὑπαὶ ἔἘ]] ον -τη ἢ ; 
ϑόιηα αυϊεῦ ᾿ἰνεβ ἴῸΣ πο] ε πος τα ἀείαιηεα ; 
ΕοΥ 7υ5ιϊοα ἀνν 6115 ποῦ ἴῃ {Π6 εγεβ οἵ τηδη; 
Ὗο, ετε ἢε μαΐῃ ἀἰβοευπεα 15 πεῖρῃ θοῦ 5 μδαγί, 
Ηδἴα5 Πίτη δὖ βἰρῃῦ, δ᾽ θεῖ πουγῖβα ψτοηρεά. 
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ΜΗΔΕΙ͂Α 

χρὴ δὲ ξένον μὲν κάρτα προσχωρεῖν πόλει" 
οὐδ᾽ ἀστὸν ἤνεσ' ὅστις αὐθάδης γεγὼς 
πικρὸς πολίταις ἐστὶν ἀμαθίας ὕ ὕπο. 
ἐμοὶ δ᾽ ἄελπτον πρᾶγμα προσπεσὸν τόδε 
ψυχὴν διέφθαρκ᾽" οἴχομαι δὲ καὶ βίου 
χάριν μεθεῖσα κατθανεῖν χρήξω, φίλαι. 
ἐν ᾧ γὰρ ἣν μοι πάντα γιγνώσκειν καλῶς, 
κάκιστος ἀνδρῶν ἐκβέβηχ᾽ οὑμὸς πόσις. 

230 πάντων δ᾽ ὅσ᾽ ἔστ᾽ ἔμψυχα καὶ γνώμην ἔχει 
γυναῖκές ἐσμεν ἀθλιώτατον φυτόν' 
ἃς πρῶτα μὲν δεῖ χρημάτων ὑπερβολῇ 
πόσιν πρίασθαι δεσπότην τε σώματος 
λαβεῖν: κακοῦ γὰρ τοῦτό γ᾽ ἄλγιον κακόν" 
κἀν τῷδ᾽ ἀγὼν μέγιστος, ἢ κακὸν λαβεῖν 
ἢ χρηστόν. οὐ γὰρ εὐκλεεῖς ἀπαλλαγαὶ 
γυναιξίν, οὐδ᾽ οἷόν τ᾽ ἀνήνασθαι πόσιν. 
εἰς καινὰ δ᾽ ἤθη καὶ νόμους ἀφιγμένην 
δεῖ μάντιν εἶναι, μὴ μαθοῦσαν οἴκοθεν, 

240 ὅτῳ μάλιστα χρήσεται συνευνέτῃ. 
κἂν μὲν τάδ᾽ ἡμῖν ἐκπονουμέναισιν εὖ 
πόσις ξυνοικῇ μὴ βίᾳ φέρων ζυγόν, 
ξηλωτὸς αἰών" εἰ δὲ μή, θανεῖν χρεών. 
ἀνὴρ δ᾽, ὅταν τοῖς ἔνδον ἄχθηται ξυνών, 
ἔξω μολὼν ἔπαυσε καρδίαν ἄσης, 
ἢ πρὸς φίλον τιν᾽ ἢ πρὸς ἥλικα τραπείς" 
ἡμῖν δ᾽ ἀνάγκη πρὸς μίαν ψυχὴν βλέπειν. 
λέγουσι δ᾽ ἡμᾶς ὡς ἀκίνδυνον βίον 
ζῶμεν κατ᾽ οἴκους, οἱ δὲ μάρνανται δορί" 

950 κακῶς φρονοῦντες" ὡς τρὶς ἂν παρ᾽ ἀσπίδα 
στῆναι θέλοιμ᾽ ἂν μᾶλλον ἢ τεκεῖν ἅπαξ. 

102 



ΜΕΌΕΑ 

Α 5ἔΓΔΠ ΚΟΥ τηϊδὲ σοπέουτη ἴο ἐς οἰ γ᾽ 5 ννοηῖ ; 
ΝΟΥ οἰ ΖῈ π5 ἈΠοοπδιηπηθα πᾶν ἢοιΐ {πεῖν ἔθ] ]ονν8, 
1ΚῸ τηᾶηηθγ}685 συ γ]5, ἃ ἰὰνν απίο ἐΠουηβεϊνεβ. 

Βαΐ πη6---ἰἢς Ὀ]ονν γε νοῦ οἵ συδάθηϊν [6]] 
500]-5Παἰζοσίησ. ΤΙΝ τὴν στυΐη : 1 Πᾶνε Ἰοβὲ 
ΑἹ] στᾶσα οὗ ᾿ξ : 1 Ἰοηρ ἴο αἷς, Ο τε πα5. 
Ηε, ἴο Κπονν ΟΠ νγ6Ὲ}} ννὰβ τηΐπα 81] ἰπ 8]], 
Μνυ Ἰοτὰ, οὗ 411} τηεῃ θαβεϑὺ παΐῃ Ῥεοοιησ ! 
ΒΌΓΕΙΥ, οὗ ογεαΐαγεβ ὑπαὶ πᾶνε 11ε ἀπὰ νυ], 
γε γγοΐηδῃ 8416 οὗ 411] ὑπῃαρρίεϑῦ, 
Έηο, ἢυβῦ, τη δῦ θὰγ, ἃ5. Ὀὰγ5 πε ΠΙρῃεϑὺ Βίάἀοσ, 
Α Βυβρθαπά---πᾶν, νγα ἀο θαὺ ψν]η ἔῸΓ ΟἿΓ ᾿ἶνε8 
Α τηδβῖευ ' βαρεῖ ἀδρίῃ οὗ ντοηρ 15 {Π 15. 
Ηδεχγε ἴοο 15 αἶγα στβ}.---ὐν }] {Π6 Ἰοτὰ νγε σαΐῃ 
ΒΕ 6.1} οὐ σοοα ὃ ίνοτοε ὃ-- εἶβ ἱπέδτην 
Τὸ ἃ8: ψῈ ΤΔΥῪ ποῦ Ἔνεη σα]εςοΐ ἃ βαϊζου 1 

ΤΉΕΠ, οοτηΐηρ ἴο παν ουβζοτηβ, δ Ϊΐς παν, 
Οπε πεαᾶ 6 ἃ 568γ, ἴο Κπουν ἐπε ἐῃίηρσ πη] εαγηξ 
Αἵ Ποιηβ, ννῆδὺ τη Π ΠΕ Υ οὗ τη ΠΟΙ͂ τηδῖα 5Π4}] θὲ. 
Απὰ 2 νὰ Ἰβδᾶσγῃ οὐγ 6550}, ἐζ οὐὖγ Ἰοτὰ 
Ὦν 61} ν ἢ ἃ, ῬΙαηρίησ ποῦ ἀρσαϊηϑξὺ {Πε6 γόκε, 
ΗΔΡΡΥ οὔ ἰοῦ 15; εἶ56---πὸ ΠΕΡ Ὀυΐ ἀεδίῃ. 
ΕῸΥ ἐπε τηϑῃ, γε ἔπε ΠουἜ-  ΌΚ6 ρ8}15 ΠΪ5 πϑοκ, 
(σο68 ἔογίῃ, ἔο 6ε856 ἃ γε ΥΥ βἰοκεπεα δασὺ 

[ΒΥ τυτγηίΐηρ ἴο βοὴ ἔ16 4, βοῖης Κἰπάγεα 5οὺ]: 
8 ἴο οὔδ μεαζΐ δἴοπε οδῃ ἰοοῖκ ἔοὺσ σοτηξοτσί. 

Βυΐ ννε, 58 ἴπευ, ἢνε 81} ὉΠΡΕΥΠ]6α 11ξπ 
Αἴ Βοιηβ, ψὮ 16 πεν ἀο Ὀαύ]6 νι ἐπε 5ρεδτ--- 
Ὀπηγεδβοηίηρ ἔοο]β  ΤΉγίοα νγου]Ἱᾶ 1 ὑπάεν 5ῃϊε]4 
δἴδηα, τίμα ἔπδπ ὈΘδῚ ΟΠ] ΙΓ ἢ - Ε 1] οπςα. 

1Α Οτϑοκ ργ ΒΒ Βυβραμα νγὰβ Ὁἤοβθῃ ἴοῦ ΘΓ ὈΥ͂ ΠΕΡ 
Ῥδγβϑῃΐβ. 
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ΜΗΔΕΙΑ 

ἀλλ᾽ οὐ γὰρ αὑτὸς πρὸς σὲ κἀμ᾽ ἥκει λόγος" 
σοὶ μὲν πόλις γὰρ ἔστι καὶ πατρὸς δόμοι 
βίου τ᾽ ὄνησις καὶ φίλων συνουσία, 
ἐγὼ δ᾽ ἔρημος ἄπολις οὖσ᾽ ὑβρίζομαι 
πρὸς ἀνδρός, ἐκ γῆς βαρβάρου λελῃσμένη, 
οὐ μητέρ, οὐκ ἀδελφόν, οὐχὶ συγγενῆ 
μεθορμίσασθαι τῆσδ᾽ ἔχουσα συμφορᾶς. 
τοσοῦτον οὖν σου τυγχάνειν βούλήσομαι, 
ἤν μοι πόρος τις μηχανή τ᾿ ἐξευρεθῇ 
πόσιν δίκην τῶνδ᾽ ἀντιτίσασθαι. κακῶν 
[τὸν δόντα τ᾽ αὐτῷ θυγατέρ᾽ ἥ τ᾽ ἐγήματο], 
σιγᾶν. γυνὴ γὰρ τἄλλα μὲν φόβου πλέα, 
κακὴ δ᾽ ἐς ἀλκὴν καὶ σίδηρον εἰσορᾶν. 
ὅταν δ᾽ ἐς εὐνὴν ἠδικημένη κυρῇ, 
οὐκ ἔστιν ἄλλη φρὴν μιαιφονωτέρα. 

ΧΟΡΟΣ 
Ψ. ῸὉ»Ν 5 » Χ » [ᾳ ΄ δράσω τάδ᾽ ἐνδίκως γὰρ ἐκτίσει πόσιν, 

τ - ᾿ » ΄ ᾿" 

Μήδεια. πενθεῖν δ᾽ οὔ σε θαυμάξω τύχας. 
“- “ » - 

ὁρῶ δὲ καὶ Κρέοντα τῆσδ᾽ ἄνακτα γῆς 
στείχοντα, καινῶν ἄγγελον βουλευμάτων. 

ΚΡΕΩ͂Ν 
Ν Ἄ ἊΝ ἣ , , σὲ τὴν σκυθρωπὸν καὶ πόσει θυμουμένην, 

Μήδειαν, εἶπον τῆσδε γῆς ἔξω περᾶν 
φυγάδα, λαβοῦσαν δισσὰ σὺν σαυτῇ τέκνα, 

ἣν Ψ, ͵ . ᾽ Ἀ Ἁ , 

καὶ μὴ τι μέλλειν: ὡς ἐγὼ βραβεὺς λόγου 
τοῦδ᾽ εἰμί, κοὐκ ἄπειμι πρὸς δόμους πάλιν, 
πρὶν ἄν σε γαίας τερμόνων ἔξω βάλω. 

ΜΗΔΕΙΑ 
“-“ ΄ ΄ ᾽ “ 

αἰαῖ: πανώλης ἡ τάλαιν ἀπόλλυμαι. 
ἐχθροὶ γὰρ ἐξιᾶσι πάντα δὴ κάλων, 
κοὐκ ἔστιν ἄτης εὐπρόσοιστος ἔκβασις. 



ΜΕΌΕΑ 

Βαυΐ 4ἢ, Πγ βίογυ ἰ8 ποῦ οπα ψ ἢ πηΐπα ! 
ΤῊΪΠΟ ἰ5. {Π}158 οἰΐγν, ὑΠὶπὸ ἃ [ὉΠ 6 γ᾽ 8 ΠΟΙη6, 
ΤΗΐηα Ὀ]155 οὗ 16 ἀπα {Ἐ]] ον 5} 10 οὗ ἔπε πᾶϑ ; 
Βαΐ 1, ]Ἰοπα, οἰΐγ]655, ἀπα ουϊγαρσοα {Π}8 
ΟΥ̓ Βἴπη ψνῆο ΚΙαπαρρδα τηὲ ἔτοπλ ἔογεῖση 565, 
Μούπεου ποὺ Ὀγοΐ ποὺ ἤᾶνα Ϊ, Κἰ πϑυηδη ΠΟΠΘ, 
ΒῸΓ Ροτὲ οἵ γαῖισα ἔγοτη οδ] απ γ. 
ὙΥΠονθίογα 1 ἔαϊη νου] νυνί οἵ ἔπεα ἐῃϊ5 θοοη :--- 
ΠῚ δὴν ρδῖι "6 ἔοι πα πη6, οὐ ἀδνίοςε, 260 
ΒΥ ον ἴο ἀνθῆσα πεβα ὑΥΟηρθ ΠΡΟΠ τηΐπε ἢ 1ι8- 

Ραπηά, 
Οπ πε ψῃῆὴο ννϑάβ, οὴ ἢΐτη ὑγῆο σίνεβ {πε Ὀγίάς, 
ΚΕΕΡ 5|]16ποθ. ὙΦ οπηδῃ α1181]5 αὖ Ἔν ΕΥΎ ῬΕΙ͂], 
Βαϊπη - δασὺ ἴο ἔδοα ἴΠε ἔγαν πα Ἰοοκ οἢ εἴεεὶ ; 
Βαυΐ θη ἰπ νΘα]οοΚ- τσ β 5Π6 σα βευβ γοηρ, 
Νὸ βρί γῦ τόσα Ὀ]οοα ΠΠἸγβῦν 584}} θῈ ἔοαπά. 

σΗΟΕῦΒ 
ΤῊΝ ΨΠΠΠ1Π:; [ῸΓ ᾿τἰ5 1υ5ὺ ὑπαὲ ἔπου, Μεάδα, 
Βεααυΐζα ἐῃν Ἰοτα : πὸ τηᾶτνεὶ ἔπου ἀοκβὲ στίενα. 
Βυΐ 1 5ε6 Οὔξοῃ, τ] 6 Γ οὗ {Π|5 απ, 
Αἀνδποίηρ, Πεγα] ἃ οὗἩ βοπηεὲ πενν ἄδοσξδ. 210 
Ἐπίθυ σΒΕΟΝ. 

ΘΒΕΟΝ 
ΒΙΔοΚ-Ἰοννευῖηρ νουηδη, τοῦ ἀσαϊηβὲ ἐῃγ Ἰοτά 
Μεάρδα, ἔογξῃ {Π15 Ἰαηα 1 Ια {πδὸ ἔδτα 
Απ Ἔχῖ]α, ἰακίηρ ἢν ὕννο 5οπη5 ψ τῇ {Π66 ; 
ΑΠα τῆᾶκα πο ἰδυυυίηρ : ἀδγϑιηδη οὗ {ῃϊ8 οδβε 
Ατὰ 1, πα Ποιηεννασα ρὸ ἴ ποῖ ἀσαὶπ 
Ετα ἔτομι {Π6 ἰδπα᾽5 θοιμπαάβ 1 Πᾶνα οδϑὺ πες ἔουίῃ. 

᾿] 

ΜΕΡΕΑ 
ΑὮ τὴᾷ ! ὑπάοπε 81 [ ἰπ αἰξεοι σταΐῃ ! 
ΜΥ ἔοεβ Ἵογοννα 5381] ρυγβυΐησ: Ἰδπαϊηρσ- δος 
[5 ΠΟῚ6 ἔγοπη 5065 Οὗ οδἰϑιηϊυ. 
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ΜΗΔΕΙΑ 

ἐρήσομαι δὲ καὶ κακῶς πάσχουσ᾽ ὅμως, 
τίνος μ᾽ ἕκατι γῆς ἀποστέλλεις, Κρέον ; 

ΚΡΕΩ͂Ν 
δέδοικά σ᾽, οὐδὲν δεῖ παραμπέχειν λόγους, 
μή μοί τι δραξὴς παῖδ᾽ ἀνήκεστον κακόν. 
συμβάλλεται δὲ πολλὰ τοῦδε δείματος" 
σοφὴ πέφυκας καὶ κακῶν πολλῶν ἴδρις, 
λυπεῖ δὲ λέκτρων ἀνδρὸς ἐ ἐστερημένη. 
κλύω δ᾽ ἀπειλεῖν σ᾽, ὡς ἀπαγγέλλουσί μοι, 
τὸν δόντα καὶ γήμαντα καὶ γαμουμένην 
δράσειν τι. ταῦτ᾽ οὖν πρὶν παθεῖν φυλάξομαι. 
κρεῖσσον δέ μοι νῦν πρὸς σ᾽ ἀπεχθέσθαι, γύναι, 
ἢ μαλθακισθένθ᾽ ὕστερον μεταστένειν. 

ΜΗΔΕΙ͂Α 
φεῦ φεῦ" 
οὐ νῦν με πρῶτον, ἀλλὰ πολλάκις, Κρέον, 
ἔβλαψε δόξα μεγάλα τ᾽ εἴργασται κακά. 
χρὴ δ᾽ οὔποθ᾽ ὅστις ἀρτίφρων πέφυκ᾽ ἀνὴρ 
παῖδας περισσῶς ἐκδιδάσκεσθαι σοφούς: 
χωρὶς γὰρ ἄλλης ἧς ἔχουσιν ἀργίας 
φθόνον πρὸς ἀστῶν ἀλφάνουσι δυσμενῆ. 
σκαιοῖσι μὲν γὰρ καινὰ προσφέρων σοφὰ 
δόξεις ἀχρεῖος κοὐ σοφὸς πεφυκέναι" 
τῶν δ᾽ αὖ δοκούντων εἰδέναι τι ποικίλον 
κρείσσων νομισθεὶς χυπρὸς ἐν πόλει φανεῖ. 
ἐγὼ δὲ καὐτὴ τῆσδε κοινωνῷ, τύχης. 
σοφὴ γὰρ οὖσα, τοῖς μέν εἰμ᾽ ἐπίφθονος, 
τοῖς δ᾽ ἡσυχαία, τοῖς δὲ θατέρου τ όπου, 
τοῖς δ᾽ αὖ προσάντης: εἰμὶ δ᾽ οὐκ ἄγαν σοφή. 
σὺ δ᾽ αὖ φοβεῖ με’ μή τι πλημμελὲς πάθης ; 
οὐχ. ὧδ᾽ ἔχει μοι---μὴ τρέσῃς ἡμᾶς, Κρέον---- 
ὥστ᾽ εἰς τυράννους ἄνδρας ἐξαμαρτάνειν. 
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ΜΕΌΒΑ 

Υεῖ, ἤοννθο ψντοπροά, οὁπε αἰιδϑιϊοη υν}]}} 1 45}.--- 
ΕῸΣ νγνῆδῦ οδι56, Ούξοη, ἀοςὺ ἔμοι θα η 5} τὴ ὃ 

ΠΠΈΟΝ 
Ι ἔξεαν {π66--πϑαᾶ ἰ8 ποῆα ἴο οἷοδκ τὴν ννογάϑ.-- 
[,ε5ὲ ὑπο ψ θα κ συγ6] 655 να ρΈΔΠΟα Οἢ ΤΥ ΟἢΠ1]4. 
Απά ἴο τπῖ5 ἀγεδα 4ὁ τηδηγν {πη ρ8 ΘΟΠΞΡΙγα : 
156 τὸ ἔπου, σα πηΐϊηρ ἴπ τη οἢ 6ν]]} Ἰοτα ; 
Ομαΐεα ατὸ που, οὗ ὑΠῖπ6 Πυθα πα 5 σοῦ Ὀογοῦς: 
[δ ὰγ ἕπου ἐΠγϑαϊεπαβῦ, 50 ΠΥ Ὀγὶηρσ της ννοσά, 
Τὸ νυεᾶῖκ οἢ 5ῖγθ, οὴ τ άθστοόοιη, ἀπ οὐ Ὀγῖάα 
Μ|ςοηϊεῦ. 1 συδγά τηΐηε Ποδα οσα [8}]15 ἐπα θ]ον. 
Βεῖζοσυ θ6 Παΐβα, ψουῆδη, πον οἵ {Ππ66, 
ΤΠδη οΠο6 τα]εηΐ, πα 5ΟΥΕΪνῪ στόδη ἴοο ἰδΐα. 

ΜΕΡΕΑ 
Νοῦ πονν ἢγβι, σοι ,---ἸηΔ ΠΥ ἃ {ἰπὴ6 ΟΥΓῈ ΠΟῪ 
Βυχηοιν Πα Ψτοηρεα 8Δπα4 ψτουρῃϊ τὴς ρυίενοιϑ. 

ἢδΥΠῚ. 

ΝΕ ῃουϊᾶ ἐπ6 τδη ψῆοθα ποαὲ ἰς βουπᾶ οἵ 
νυῖῦ 

εὐ ἔξδοῃ ἢ 50Π5 ΤῇοΥ6 ψ βάουη ἔῃδη ἐπα Πετά. 
ΤἼΘΕΥ ἀῇα Ὀυτἀ δ πεα ἢ ἀπργοῆία]ς Ἰογα, 
ΑΠα 58ρῖϊε ἀπά Ἔῆνυ οἵ οὔμεὺ ἔοκ ἔμεν βᾶτη. 
ον, 1 που Ὀτίηρ βἴγδησα νυ ]βάοιῃ ππΐο ἀ]]αγ5, 
[0561655 5η4Ὁ ἔποι θ6 σουηεά, πα ποῖ νυῖβε: 
Απά, 1 τῆν ἔδπιε ουϊβῃϊης ἔποβε μεγεϊοΐογα 
Ηε]ὰ νῖβε, ἔπου 5ῃδ] ὃ" θῈ οαϊοιιβ ἴῃ τη6 π᾿ 5 Ἔυ 68. 
Μυϑε1 ἴοο ἴῃ {Π15 ἔογζα πα πὰ ρᾶγίαευ. 
Οἵ βοπὴ6 ΤῊΥ̓͂ Ψ]ΒᾺ ΟΠ νυν] Π5 ΠῚ6 ΕΔ] ΟΙΙΞΥ, 
ϑοῖὴς σουηΐ τὴδ 5ρ1γ101655 ; Οὐ] Πα Ἰ5} ΞΟΠΊ6 ; 
ὕπβοοϊα! βοῖηθ. Ὑεῖ πὸ ἅ6εῈρ ἴογε ἴ5 τηΐηθ. 
Απα ἴπου, ποιὰ ἔδραυ᾽ δῦ τηθ, ἰεβὲ 1 νοῦκ ἐῆθα 

ΒΔ τη. 
Νοῦ βυςἢ δ1ὴ 1---Ο Ογξοη, ἀγοδᾶ ποῦ τηςϑ--- 
ΤΠ ἀραϊπβὺ ρυΐποεβ 1 5Π οι] ἀδγα ὑγϑηβρτεβ8. 
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ΜΗΔΕΙΑ 

τί γὰρ σύ μ᾽ ἠδίκηκας ; ἐξέδου κόρην 
ὅτῳ σε θυμὸς ἦγεν. ἀλλ᾽ ἐμὸν πόσιν 
μισῶ: σὺ δ᾽, οἶμαι, σωφρονῶν ἔδρας τάδε. 
καὶ νῦν τὸ μὲν σὸν οὐ φθονῶ καλῶς ἔχειν. 
νυμφεύετ', εὖ πράσσοιτε' τήνδε δὲ χθόνα 
ἐᾶτέ μ᾽ οἰκεῖν" καὶ γὰρ ἠδικημένοι 
σιγησόμεσθα, κρεισσόνων νικώμενοι. 

ΚΡΕΩ͂Ν 
λέγεις ἀκοῦσαι »μαλθάκ', ἀλλ᾽ εἴσω φρενῶν 
ὀρρωδία μοι μή τι βουλεύῃς κακόν, 
τόσῳ δέ γ᾽ ἧσσον ἢ πάρος πέποιθά σοι" 
γυνὴ γὰρ ὀξύθυμος, ὡς δ᾽ αὔτως ἀνήρ, 
ῥάων ν φυλάσσειν ἢ σιωπηλὸς σοφός. 
ἀλλ᾽ ἔξιθ' ὡς τάχιστα, μὴ λόγους λέγε' 
ὡς ταῦτ᾽ ἄραρε, κοὐκ ἔχεις τέχνην ὅπως 
μενεῖς παρ᾽ ἡμῖν οὖσα δυσμενὴς ἐμοί. 

ΜΉΔΕΙΑ 
μή, πρός σε γονάτων τῆς τε νεογάμου κόρης. 

ΚΡΕΩ͂Ν 
λόγους ἀναλοῖς" οὐ γὰρ ἂν πείσαις ποτέ. 

ΜΗΔΕΙ͂Α 
ἀλλ᾽ ἐξελᾷς με κοὐδὲν αἰδέσει λιτάς ; 

ΚΡΕΩ͂Ν 
φιλῶ γὰρ οὐ σὲ μᾶλλον ἢ δόμους ἐμούς. 

ΜΗΔΕΙΑ 
ὦ πατρίς, ὥς σου κάρτα νῦν μνείαν ἔχω. 

ΚΡΕΩ͂Ν 
πλὴν γὰρ τέκνων ἔμοιγε φίλτατον πόλις. 

ΜΗΔΕΙ͂ᾺΑ 
φεῦ φεῦ, βροτοῖς ἔρωτες ὡς κακὸν μέγα. 

ΚΡΕΩ͂Ν 
{ τ [οὶ "4 ὅπως ἄν, οἶμαι, καὶ παραστῶσιν τύχαι. 



ΜΕΌΕΑ 

Ηον Παβὲ που νγτοηρσοᾶ τε ὃ ΤΠοὺ Παβὶ σίνεη ἢν 
ΟΠ 

Τὸ ψ Πομη80 ρΡ] αβϑα ἴπΠθ6. Βυΐῦ---Ἰ Παῖα τηΐπα Πυβραπά ; 
80, ἀουθ}}655, Π15 'π ρυαάθποα παϑδῦ μου ἀοπ6. 
Ναν, θυῦ 1 στυάρσα ποὺ ὑῃν ργοβρευῖίυ. 
γνεὰ γε, πα ργύόβρεσ. βυῦ ἴῃ {Π|8 γουγ ἰαπὰ 
5171 Ἰεῦ τηὰ ἄν 6]}  ἔου 1, ἤονν ψυοηρεα βοθ᾽ Ἐσύ, 
1] πο] τὴν ρΡεᾶςς, ο᾽ εγιπαδι γα Ὀγ {πε βἔγοηρ. 

ΘΗΕΟΝ 
οί ννογτ5 ἴο Πδὰγ !---ἰσαῦ ἴῃ {Πὶπα ἰπτηοβῦ ῃθδαγῦ, 
Ι ἔδασγ, που μ]οὐταβῦ τη βοῃϊθῦ 41} {πὶ ψν Η1]6 ; 
Απὰ 411 ἔῃς 1655 1 ἐγυξὺ ἔπεα ἔμδη Ὀεΐοσα. 
ΤΠη6 νεποπηθηΐ-Πδαγίεα ννουηδη---γϑᾶ, ΟΥ̓ Τη8η--- 
[5 δαβίθὺ νναϊοῃδα-ἴου ἔπδη {Π6 51] επἰ-ουπηΐηρ. 
Νὰν, ἔου τ Ί ἢ 4}} Ξρεϑα : ρ] Ἔλα της ρ]εδάϊηρϑθποπα ; 
ΕῸΓ {Π|5 15 δία ὉΠ15Π6 4 : πὸ ἄδνίος μαϑρῦ πο 
Τὸ 46 ἢ 5, ΨΠῸ τὲ ἃ ἴοα ἴο τη6. 

ΜΕΡΕΑᾺ (οἰαδρῖης πὶ {δοί 
Ναγ,--ῦν ὑῃν Κπεαβ, 8)πα ὃν {πα ὑγτῖάς, ῃγ οἢ1]α ! 

ΘΒΕΟΝ 
ΤΠοὺ νναβίεϑῦ ννουαβ ; ὕπο πεν ο  5ῃδ]Ὁ ργενδὶ!. 

ΜΕΒΕΑ 
ὙΠῸ ἀτῖνε πηα ἔουίῃ, γεβρεοϊπρ πδιρσηΐ ΤΥ ΡΥΔΥΕΥΙ͂Β ὃ 

ΘΒΕΟΝ 
ΑΥ̓ : τῆογα [ἰονα ποῦ {Π66 πη πηΐπα οὐη ΠΟΙ 56. 

ΜΕΡΕΑ 
ΜγΥ οουπίγν ! Ο,, 1 64}} {π6Ὲ6 πον ἴο τηϊπά ! 

ΘΠΕΟΝ 
ΑΥ, πεχῦ τὴν σμ ] ἄγαη, ἀθὰγ ἴο τη6 ἰ5 (ου τ. 

ΜΕΡΕΑ 
ΑΙΔ5 ! ἕο πηογΐδ]5 ννῃδὺ ἃ συγβα 5 ἴονε ! 

ΠΠΕΟΝ : 
ΒΙεβϑίηρ οὐ ουγβ6, 1 γον, 85 ἔογίαπε [8]]5. 
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ΜΗΔΕΙΑ 

ΜΗΔΕΙΑ 
΄΄"ὦ “4. ᾽ ΄κ΄Ζὦ 

Ζεῦ, μὴ λάθοι σε τῶνδ᾽ ὃς αἴτιος κακῶν. 
ΚΡΕΩ͂Ν 

« ἢ Φ Ἷ2 ἿᾺ ᾿] » ,ὔ , 

ἕρπ᾽, ὦ ματαία, καὶ αὶ ἀπάλλαξον πόνων. 

ΜΗΔΕΙΑ 
»“Ἵ-. ΄-“ ’ 

πονοῦμεν ἡμεῖς κοὐ πόνων κεχρήμεθα. 
ΚΡΕΩΝ 

» » Ρ] ᾿ »“ Ν ᾿] ,ὔ ’ὔ 

τάχ᾽ ἐξ ὀπαδῶν χειρὸς ὠσθήσει βίᾳ. 
ΜΗΔΕΙΑ 

-“" -“ 2 ᾽ ΄»΄2ὦ' 

μὴ δῆτα τοῦτό γ᾽, ἀλλά σ᾽ αἰτοῦμαι, ἸΚρέον---- 
ΚΡΕΩΝ 

ΕΣ “ ς »Μ φ ’ 

ὄχλον παρέξεις, ὡς ἔοικας, ὦ γύναι. 

ΜΗΔΕΙΑ 
» 4 ᾿] ᾽ “,) ἐ ͵ Ὁ ΄΄“ὦ 

φευξούμεθ'᾽: οὐ τοῦθ᾽ ἱκέτευσα σοῦ τυχεῖν. 
ΚΡΕΩΝ 

[ 

τί δ᾽ αὖ βιάξει κοὐκ ἀπαλλάσσει χθονός ; 
ΜΗΔΕΙΑ 

μίαν με μεῖναι τήνδ᾽ ἔασον ἡμέραν 
καὶ ξυμπερᾶναι φροντίδ᾽ ἡ φευξούμεθα, 
παισίν τ᾽ ἀφορμὴν τοῖς ἐμοῖς, ἐπεὶ πατὴρ 
οὐδὲν προτιμᾷ μηχανήσασθαι τέκνοις. 
οἴκτειρε δ᾽ αὐτούς" καὶ σύ τοι παίδων πατὴρ 
πέφυκας" εἰκὸς δ᾽ ἐστὶν εὔνοιάν σ᾽ ἔχειν. 
τοὐμοῦ γὰρ οὔ μοι φροντίς, εἰ φευξούμεθα, 
κείνους δὲ κλαίω συμφορᾷ κεχρημένους. 

ΚΡΕΩ͂Ν 
ἥκιστα τοὐμὸν λῆμ᾽ ἔφυ τυραννικόν, 
αἰδούμενος δὲ πολλὰ δὴ διέφθορα" 
καὶ νῦν ὁρῶ μὲν ἐξαμαρτάνων, γύναι, 
ὅμως δὲ τεύξει τοῦδε: προὐννέπω δέ σοι, 
εἴ σ᾽ ἡ ̓ πιοῦσα λαμπὰς ὄψεται θεοῦ 
καὶ παῖδας ἐντὸς τῆσδε τερμόνων χθονός, 



ΜΕΌΒΑ 

ΜΕΡΕΑ 
Ζευ5, Ζευβ, ἔογρεῦ ποῖ Ὠΐτη ννῆο 8 οδυβε οὗ {Πΐ8 ! 

ΘΟΒΕΟΝ 
Ηξεποο, ρΡαββίοπαϊα ἔοοὶϊ, δπὰ στἱὰ τὴς οὗ τὴν ἰγουθ δ. 

ΜΕΌΕΑ 
ΤΥουθ] ἃ τὰ 1 ; πον γου Ὁ] 65 πορα ἴ ποη6. 

ΟΠΕΟΝ 
500 5410 ἔοι Ὀ6 ὈῪ 5εγναηΐβ᾽ μαπα8 ὑπγαβὶ ουΐ. 

ΜΕΡΕΑ 
ΝΥ --πᾶγ---ποῦ {Πϊ5, Ὁ τεοη, [1 ᾿πορ όσα ! 

ΘΒΕΟΝ 
580, ψοιηδη, ὕπου, ἰδ Βεευηβ, νυ] τηᾶκα ἃ οο]]. 

ΜΕΌΕΑ 
Ιψ}1] ἤδα ἔουτ :---ποὺ ὑπΠὶ5 ἐπα θοοπ ἴ οἵαν. 

ΘΗΕΟΝ 
ὙῺΥ τεβιϊνε ἔμβῃ ἢ---ὐνηγ τα ποὺ (ογίπιῃ οὗ ἐπεε ἢ 

ΜΕΡΕΑ 
ΒΟΥ τὴ γεῦ ἴο ἴδυγυ ὑΠϊβ ὁπῈ ἀδν, 
Απά βοιηθνν δῦ ῸΥ ΟἿΓ δχὶϊα ἴο ἴακα ἐπουρῃῇ, 
Απα ἢπα τὴγ Ὀ8065 ἃ γεΐαρεα, βίποας Πα 1 βἰγα 
(δγαβ πδυρῇῃΐ ἴο Ττη8Κ6 ῥγον βίοη [ῸΓ ἢἰβ 5018. 
(οτηραββίομδξζα ἐπμ65ε---ἃ ἔδίπευ ἴοο ἀτὲ ἔποὰ 
Οἵ Ἄομ] ἀγεη---τηθεῦ 1 15 που βῆονν ἔμ 6 πὰ σίᾶοθ. 
Νοῦ [ῸΓ τηγβε 1 1 ἔγεῦ, 11 θὲ Ῥδιϊϑῃεα : 
Εὸγ ἔθει ἴῃ ὑμεὶγ οα]αυηϊζν 1 τοῦτ. 

ΘΒΕΟΝ 
Μῦν 58ρί γι 1ϑαβὺ οὗ 41} 15 ἔγσδπηοαβ. 
ΜδηΥ ἃ ρἷδῃ ἢᾶνε τὺ γε]επεϊηρϑ τηδΥΓαά : 
Απά, ψουδη, ΠΟΥ 1 Κπον 1 ΕΥ̓ Πεοσεΐη, 
Υεῦ 5410 ποὺ ννῖπη ἐΠ15 θοοηθ. Βαΐ [1 ἔογενδίῃ Ὧπεε, 
ΤΠ τΠδαὲ ἴδ δρργοδοῃίηρ ϑ0η-σοα᾽ 5 Του ἢ ὈΕ ΠΟΙ] α 
νυν Βίη {Π||8 σου πἴγγ᾽ 5 ΘΟμῆπαβ ἢ ὕΠγ 5015, 
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ΜΗΔΕΙΑ 

-“" “ “ θανεῖ. λέλεκται μῦθος ἀψευδὴς ὅδε. 
“-“ }] 2 , “ ,ὔ Ἐν Ὁ 7}6 , ’ 

νῦν δ᾽, εἰ μένειν δεῖ, μίμν᾽ ἐφ᾽ ἡμέραν μίαν" 
᾽ ,ὔ ͵ , Φ ’ 3», 

οὐ γάρ τι δράσεις δεινὸν ὧν φόβος μ᾽ ἔχει. 

ΧΟΡΟΣ 
Ψ Ἄ. 

δύστανε γύναι, 
ἴω »-“" 7 “ “"Ἄ ᾽ 

φεῦ φεῦ, μελέα τῶν σὼν ἀχέων. 
- , Υ͂ 

ποῖ ποτε τρέψει ; τίνα προξενίαν 
800 ἡ δόμον ἢ χθόνα σωτῆρα κακῶν 

ἐξευρήσεις ; 
. » » ᾷ Ι͂ 

ὡς εἰς ἄπορόν σε κλύδωνα θεός, 
΄, [ο ῇ 

Μήδεια, κακῶν ἐπόρευσε. 

ΜΗΔΕΙΑ 
“ ῇ “ “ 

κακῶς πέπρακται πανταχῇ" τις ἀντερεῖ; 
ἀλλ᾽ οὔτι ταύτῃ ταῦτα, μὴ δοκεῖτέ πω. 

2 “ - 

ἔτ᾽ εἴσ᾽ ἀγῶνες τοῖς νεωστὶ νυμφίοις, 
“ , ἤ 

καὶ τοῖσι κηδεύσασιν οὐ σμικροὶ πόνοι. 
- Ν ͵ ἥ [4 

δοκεῖς γὰρ ἄν με τόνδε θωπεῦσαί ποτε, 
εἰ μή τι κερδαίνουσαν ἢ τεχνωμένην ; 

"» ΟΣ ἃ “-“ ΟΣ ἃ ς , “ 870 οὐδ᾽ ἂν προσεῖπον οὐδ᾽ ἂν ἡψάμην χεροῖν. 
“ 7ὔ 

ὁ δ᾽ εἰς τοσοῦτον μωρίας ἀφίκετο, 
[τ 5 γ3φΦωλ Σ] [ο ἈΝ ΟΨ - ΄7 

ὥστ᾽ ἐξὸν αὐτῷ τἄμ᾽ ἑλεῖν βουλεύματα 
“- 3 “ 7 7 » “, ς 7 

γῆς ἐκβαλόντι, τήνδ᾽ ἀφῆκεν ἡμέραν 
ων 2 τ “- -“ “ “ 

μεῖναί μ᾽, ἐν ἧ τρεῖς τῶν ἐμῶν ἐχθρῶν νεκροὺς 
“ ΨΙ θήσω, πατέρα τε καὶ κόρην πόσιν τ᾽ ἐμόν. 

Ν 3..ὁ 87 , » “ ς ͵ 

πολλὰς δ᾽ ἔχουσα θανασίμους αὐτοῖς ὁδούς, 
ΕῚ 50) Ὁ Υ “ 2 “ 7, 

οὐκ οἷδ᾽ ὁποίᾳ πρῶτον ἐγχειρῶ, φίλαι, 
, ε 4 “ Ν ν» 

πότερον ὑφάψω δῶμα νυμφικὸν πυρΐ, 
Ν , ᾿] 

ἢ θηκτὸν ὥσω φάσγανον δι’ ἥπατος, 
“ [Ὰ 2 γεν τς ὅΧχ.5. ἡ Ἃ 380 συγῇ δόμους εἰσβᾶσ᾽ ἵν᾿ ἔστρωται λέχος. 
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ΜΕΌΞΒΑ 

Του ἀϊοϑβ :---ἰῃς νογά 15 βία ὑΠδῦ 5}}4}} ποῖ 11ε. 
Νονν, ᾿ξ γεπηδίη μου τηβῦ, Γεπηαΐη οὴς ἀδΥ.--- 
Τοο 5)οσγὺ ἔοσ {πεε ἴο ἀο {πε ἀδεάβ 1 ἀγεδὰ, [χε 

σηοΗῦϑ 
Ο Πρ 685 ὑπο! 

γοε᾽ 5 της ἴογ ΠΥ Τηΐβευυ, ψγοὸ6 ἔοσ {πῸ ἔγοῦθ]ε δηᾶ 
ΔΗ 5} ἐΠὰΐ τηδοὶ ἴΠ66 ! 

ὙΥΒΙ Πυυναγὰ νυ] ὕΠοὰ ἔαγη ὑΠ66 ἢ--ὺν παν νγε]σοτηϊησ 
Βαπά τὰ ὑΠ6 βίγαηρουβ 5Π4}} στεεῦ {πδεα} 

Υγηαὺ Ποῖμθ ΟΥ̓ ν αὺ ἰδηα ἴο γεοεῖνε {πΠ66, ἀε]νου- 
8 ΠΟ06 ἔγοπῃ αν} ]8 ἴο σῖνα {Πες, 3600 

ὙγῸ ποὺ ἤπα ἴον ἔπεα πον ἢ 
Ηον τηϊὰ βυσρα οὗ ἀδβρδὶγ ἴο ο᾽ Ἔν ΠΕ] πὰ ἔπΠ6ε ἴῃ συΐῃ 

Οοά᾿ 5 παπᾶ οἢ {πίῃς ἢ6] πὴ 
Ηῖὴ βἴεεσεα, Ὁ Μβεάδα, ἴῃγ ρτον ! 

ΜΕΡΕΑ 
γντοηρεα---“τοησεα Ὀγ ἀοά 8ἃπᾶ τηδὰπ! ὙΠο 5}48]] 

Βαΐηβαν ὃ 
Βαΐ 15 1 τηθσα ἀθβρδὶν ὃ---ἀθοῖ ποῦ 50 γεῖῦ. 
Βυϊάδστοοῖῃ ἃπα ὑγ146 σγὶπη γαϑυ]!ηρβ γεῖ ἀνναϊῇ ; 
ΝΟΥ ὑγοῦθὴ65 Πρ 4014 6 ἔπ 656 τηδυυία σα - τ Δ ΚΟ Υ5. 
Ποϑὺ ἐπῖπκ ὑπαὺ 1 Πδα οὐἱπρεα ἴο γο τηδη Ἔν εσ, 
Εἰχοσρὺ ἴο σαί βουὴβ σϑὶῃ, Οὐ ὑγΟΥΚ Βοηα ψ116 ἢ 
ΝΟΥ ψοΊα ποὺ Τοῦςοἢ οὗ παπᾶ δα 1 νουποῃϑαΐεα Πα ἢ 370 
Βαυΐ ἴο 56} μεϊσῃξ οὗ [Ὁ]]γν Παΐῃ Πα δφοῖηξ, 
ΤΠαῦ, δ πη ἢ6 τηϊρσηῦ ἔογεβίδ]] πη ς Ἔν εΥῪ ρ]οὺ 
Βγ Ὀδηιβῃτηθπῦ, ὑΠϊ5 ἀδγΥ οὗ στᾶσα ἢδ σγδηΐβ τὴ 8 
Τὸ εἴαυ, ψνῃεγείη ἴῆγεα ἴοεβ ψ1}} 1 Ιὰν ἀεδά, 
ΤῊΣ ἔδιδεν, ἀπὰ {πε ἀδιρηΐευ, ἃπα τηΐπα Πυβραπά. 
Απά, Βανίηρ' Ὁ ἔπη τηδην ρδῖῃ5 οἵ ἀβαΐῃ, 
ὙΥΒΙ ἢ ἢγϑὺ ἴο Κα ἴῃ παπᾶ 1 Κπον ποῦ, ἔτ] 6η65--- 
Τὸ ἤἥγε γοῃ ρϑΐδοα πα ϑὺ ἐμ εὶν τηδυγίασα-ξεαβῦ, 
Οἵ ἴο 568] βοῦν ἴο ὑμεὶγ Ὀγ144]- θόοννευ, [Κηϊξε. 
Απα τῃγοῦρὴ ὑπμαὶν ὕνγο ἤπεαγὺβ ὑμγιβὺ ἴΠη6 νυ μεϊζεα 380 

ΥΟΙ, τν.Ψ τ. ἘΦ 
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ΜΗΔΕΙΑ 

ἀλλ᾽ ἕν τι μοι πρόσαντες" εἰ ληφθήσομαι 
δόμους ὑπερβαίνουσα καὶ τεχνωμένη, 
θανοῦσα θήσω τοῖς ἐμοῖς ἐχθροῖς γέλων. 

͵ Χ }θ - δ. ΄ 

Κρατίστα ΤῊΨν ευσείιᾶν, ἢ πεφύκαμεν 

σοφαὶ μάλιστα, φαρμάκοις αὐτοὺς ἑλεῖν. 
εἶεν" 
καὶ δὴ τεθνᾶσι" τίς με δέξεται πόλις ; 
τίς γῆν ἄσυλον καὶ ,δόμους ἐχεγγύους 
ξένος παρασχὼν ῥύσεται τοὐμὸν δέμας ; ; 
οὐκ ἔστι. μείνασ᾽ οὖν ἔτι σμικρὸν χρόνον, 
ἢν μέν τις ἡμῖν πύργος ἀσφαλὴς φανῇ, 
ὍΝ μέτειμι τόνδε καὶ σιγῇ φόνον' 

ν δ᾽ ἐξελαύνῃ ξυμφορά μ᾽ ἀμήχανος, 
ἐπτ ξίφος λαβοῦσα, κεὶ μέλλω θανεῖν, 
κτενῷῶ σφε, τόλμης δ᾽ εἶμι πρὸς τὸ καρτερόν. 

οὐ γὰρ μὰ τὴν δέσποιναν ἣν ἐγὼ σέβω 
μάλιστα πάντων καὶ ξυνεργὸν εἱλόμην, 
“Ἑκάτην μυχοῖς ναίουσαν ἑστίας ἐμῆς, 
χαίρων τις αὐτῶν τοὐμὸν ἀλγυνεῖ κέαρ. 
πικροὺς δ᾽ ἐγώ σφιν καὶ χλυγροὺς θήσω γάμους, 
πικρὸν δὲ κῆδος καὶ φυγὰς ἐμὰς χθονός. 

ἀλλ᾽ εἶα: φείδου μηδὲν ὧν ἐπίστασαι, 
Μήδεια, βουλεύουσα καὶ τεχνωμένη" 
ἕρπ᾽ εἰς τὸ δεινόν' νῦν ἀγὼν εὐψυχ ίας. 
ὁρᾷς ἃ πάσχεις ; οὐ γέλωτα δεῖ σ᾽ ὀφλεῖν 
τοῖς Σισυφείοις τοῖς τ᾽ ᾿Ιάσονος γάμοις, 
γεγῶσαν ἐσθλοῦ πατρὸς Ἡλίου τ᾽ ἄπο. 
ἐπίστασαι δέ: πρὸς δὲ καὶ πεφύκαμεν 
γυναῖκες, εἰς μὲν ἔσθλ᾽ ἀμηχανώταται, 
κακῶν δὲ πάντων τέκτονες σοφώταται. 



ΜΕΌΕΑ 

Υεὖ οπε ὑπίπρ θᾶγβ8 πε νναγν---ἰἶΓ 1 θὲ ἔουπά 
Οτοββίηρ ὑπ 6 ὑμγοϑῃοα οἵ {Π6 πουβα δπὰ ρ]οϊίηρ, 
16 9ι.4}} 1 τηϊὰ {πὸ τποοκίηρ ἰδ ρου οὗ ο68. 

Βεβὺ {ῃς βσγα ρδαῖ, νου ῖπ ΤΥ πα γθ᾽ 5 Οὐ ΠΗΪ ΠΡ 
Εχοθὶβ, ΟῚ Ροΐβοπβ ἴο ἀδδύγου ὑΠ}6Π|---ἼθΆ. 
Νον, ρσταπὺ ἔπεπὶ ἀθδα : ψνῆῃδῦ οἰΐζνυ ψν}}} τεςεῖνα 

Ιη6, 
ννΒαῖ ποβὺ νουποϊβαῖα ἃ ἰαπα οὗ γεΐαρθ, ἤοιηδ 
ϑθοῦγα, Δηα ἔγομη ἴΠ 6 ἄνθη Υ 58}1614 τὴν ᾿|ἰξε ἢ 
ΤἬἼΕΓΕ 8 ΠοΠ6. ΤΤαγγγίπρ ὑπδη ἃ Πἰ{{16 5ρᾶςα, 
ΠῚ τυ ἴονγευ οὗ βαΐεϊν 5Π4}} ἀρρθᾶγ, 390 
ΤΠεβε ἀδαῖῃβ ΕΥ̓ σαΐ]ε ἀπά 5.16 Πποα ν1}} 1 ΘΟΙΏΡΔ885 ; 
Βαϊ 1 τηϊδίογξα πα ἀγῖνε της ἀδβρεγαΐα ἔουίῃ, 
Μυβε} ἢ νν1}} στὶρ ὑΠε ϑυνοσά,---γεα, ἐποῦνρσῃ [ αἰε.--- 
Αὐὰ 5]4γΥ, ἀπά ἄδῦεὲ ἔπε ἴγοησ ἢᾶπα᾿ 5 γε] 658 

ἄἀεεα. 

Αἢ, Ὀγ πε Θακδθη οὗ ΝΙρῆῃϊ, νοι 1 στένεσα 
ΑΡονϑ 8ἃ]], δαπὰ ἔον ἔβι]ονν -- νου ΚΟΥ σἢ 56, 
Ηξεοεῖεο, ἀνε] ] εν ὈΥ τηΐπα θαυ ἢ 5 ἀἀγῖκκ ϑῃσίηα, 
ΝόΟΠΘ, ΠΟΠ6 58Π4}] νεχ ΤΥ 508], 8π6 τὰς ἰᾧ ποῦ. 
Βι{[εΥ ἀπά ννοϑία! Ὀγ 4] νν}}} 1 σῖνε ὑπ επη, 
Βιϊῦου ὑγοῦ- ΟΠ σηῦ ἀπα Ὀαπιβῃϊηρ οὗ τη6. 400 

ὕρ ὕμεη !---ϑρᾶγα πδυρῆϊ οὗἉ 4}} ἔῃ γ βουφεγυ-ίοτα, 
Μεάδα, οὗ ἔπη ν ρ]οιπρ ἀπα σοπ νην ; 
Οπ ἴο ἔπε ἀγεδα ἀεεὰ ' Νὸον ἰ5 πεεὰ οὗ ἀατγίησ. 
ΓοοΪς οὐ ἔμ ν ψτοηρδ: ὕποι τημπϑδὺ ποῦ τᾶ κα ἀ θυ βίοη 
ΕῸΓ 5018 οἵ 5βυρῆμ8, ἴου «[450Π᾿5 Ὀγά6,.--- 
ΤΠοα, Βργαηρ ἔχοι γογὰὶ ἔδῦμου, ἔγοτα {πε δ0π! 
Του Κπον  βὺ πε πηθᾶη8. [ὃ ρονε 6 ΨΟΠΊΔη 

ἰπάεεα! 
Μέεη 58ὺ νε ἅΓ6 τηοϑβδὺ 6] ρ0]655 ἴῸγ 41}}] σοοά, 

Βαυΐ οὗ ἤδτκ ἀξεάβ τηοβξὶ ουπηΐηρ ἔἈ5 ΟΠ Γ5. 
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ΜΗΔΈΕΙΑ 

ΧΟΡΟΣ 
“ “ -“ -“ 

410 ἄνω ποταμων ἱερῶν χωροῦσι παγαΐί, στρ. α΄ 
Ν δι Ν ΄ ΄ “ ὰ καὶ δίκα καὶ πάντα πάλιν στρέφεται. 

ἀνδράσι μὲν δόλιαι βουλαί, θεῶν δ᾽ 
ὔ οὐκέτι πίστις ἄραρε. 

Ν » δὶ τὰν δ᾽ ἐμὰν εὔκλειαν ἔχειν βιοτὰν 
στρέψουσι φᾶμαι:" 

Χ , ἔρχεται τιμὰ γυναικείῳ γένει" 
ῇ “ -“ 

490 οὐκέτι δυσκέλαδος φάμα γυναῖκας ἕξει. 
2 , ἀντ. α 

΄-“ Ν ,ὔ 7 ᾿] ἴω 

μοῦσαι δὲ παλαιγενέων λήξουσ᾽ ἀοιδᾶν 
τὰν ἐμὰν ὑμνεῦσαι ἀπιστοσύναν. 

᾽ Ν ᾽ 4 ᾿ , , 

οὐ γὰρ ἐν ἁμετέρᾳ γνώμᾳ λύρας 
, 2 ἧς ὦπασε θέσπιν ἀοιδὰν 

Φοῖβος, ἁγήτωρ μελέων: ἐπεὶ ἀντ- 

ἀχησ᾽ ἂν ὕμνον 
Ἂ “4 , Ἁ. ᾽ ὙΝ » ἀρσένων γέννᾳ' μακρὸς δ᾽ αἰὼν ἔχει 

“Ὁ - ᾽ ἴω 

430 πολλὰ μὲν ἁμετέραν ἀνδρῶν τε μοῖραν εἰπεῖν. 

στρ. 93} 
Ἁ 3. ἢ Χ » , Ψ σὺ δ᾽ ἐκ μὲν οἴκων πατρίων ἔπλευσας 

ἰς ’, ἰφ 

μαινομένᾳ κραδίᾳ, διδύμας ὁρίσασα πόντου 
Ξ - ἐπὶ δὲ ξένᾳ πέτρας 
,, [ “ Ρ] γ 

ναίεις χθονί, τᾶς ἀνάνδρου 
΄ ᾿ , , 

κοίτας ὁλέσασα λέκτρον, 
Ἂ, Ν ,ὔ τάλαινα, φυγὰς δὲ χώρας 

ἄτιμος ἐλαύνει. 



ΜΕΌΒΑ 

σΗοπῦ8 
(δι: Ὁ) 

Ὀρνναι ἀπα ὕδοὶς ἴο ἐπεὶν ἐοηΐαῖπ5 {Π|6 βδου δα Υἵν ο 8 
ΔΥῸ βἰθδ]ηρ; [σοπἔιπίοη : 

Ψακιϊος ἰ5 τυση θα ἴο ἱπ]αβίϊοα, Π6 οὐάου οἵ οἱὰ ἴο 
ΤῊΣ ἐπουρἢῖβ οὗ {πῸ Πεδαγῖβ οὗ τπθη δα ἐγθδοΠο 

ὙΠΟ] Ϊγ, ἀπά, τϑο]ηρ [Ρθοοῖηδ ἃ ἀε]μβίοη. 
Ετότα 5 ἀπο πὸ Γουπαάαἰοηβ, ἔπε [1 οὐ ἢς αοας 15 

Εν μετα σἤδηρα !----Θν ἢ Τη6 ΤΠ]6Π᾿5 νοΐοα5 Πεησε- 
[ον ἢ 5Π.4}} Ποπουγ; 

Μῦν [{{6 514}1] θ6Ὲ βπ δ ἢ ΟΊΟΥΥ ; [ῸΓ ψνοσηδη {Π6 
οἸ ἀ-ξἶπης βἴουν [08 ἀροῃ Πευ. 

[5 ἐπαβά, ἔΠ6 βϑἰδπαθυβ ΠΟΔΤΎ ΠῸ ΤΠΟ͵Ὲ 5}8]] ἃ5 οῃδίῃϑβ 
(Δπι. 1) 

Απά {πε 5ἐγαΐπβ οἵ {πΠ6 βίπρεῦβ οὗ οἱ σεπογαίοηβ [ῸΥ 
5876 5}48]] [16 17, τς [ἈΠ Π]6β5Π685 Ἐν ευ. 

ὙΠΟ βδηρ᾽ Ἐνευτηοσα οὗ {Π6 ἔγεαβοη οὗ νγόουηδῃ, ΠΟΥ 
ΑΙΔ45, ὑπαῦ οὐσ 1ρ5 τὲ ποῦ ζουομεα ψ ἢ πη ἤγε οὗ 

50η9 ΤΌΤ ὑΠ6 ΑἸζὰ 
ΟΥ̓ Ρἤοεραβ, η6 Ηδγρεῖ-Κίηρ, οὗ {πε ἰηϑρίγαϊίοπ- 

ἵνευ ! [τἰησίηρ 
ΕἸ56 Παᾶ 1 16 α τὴν νοΐςα ἴῃ ομδ]]Θησα οὗ βοηρ ΠΙρἢ- 

ὕπῖο τηδη : ἔου {πε σῸ}}] οἵ {πε ἀσδϑ 5ῃ8}1 πα ἴου 
{πε ροού-βαρϑδ [{Πεῖτ βἰηρίησ. 

Ργουα υγοσηδη- ὉΠ 6 Π165 ἔῸΣ ἐπα ῖν ρᾶρσαβ, που 65 ρου ΠΥ 
(δὲν. 2) 

Βαΐ ποι ἔτοτη ἔπε δηοίϊθηξ ἤομὴς ἀϊαάϑὺ 541] ονεὺ 
Ἰδασιια5 οὗ ἔόϑτη, [ϑαννεβὺ αἀἰβρατσί, 

Οη-βρεα ὃν ἃ ἔτεηχίεα Ππεατΐ, ἀπ ἐπε βεᾶ-σαΐεβ 
ΤΗε Τ νη οοκ5. Νον, ἰπ ἐπα Ἰαπα 

ΟΥ̓ τ᾽1Π6 βἔγδησε, ΠΥ ἀοοπ ἰ5 ἕο ὑγΆΚῈῈ 
Τὸ ἃ νὶἀοννεα σοῦοῆ, δπηα ἔουβα ΚΠ 
ΟΥ̓ τὴν Ἰογά, ἀπ ννοθ-ονευίδκϑῃ, 

Τὸ θὲ οδϑὲ ἔουτῃ 5ῃδιηξεᾶ δηᾶ Ῥαππηαά. 
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ΜΗΔΕΈΤΑ 

βέβακε δ᾽ ὅρκων χάρις, οὐδ᾽ ἔτ ̓ αἰδὼς ἀντ. τ 
Ἑλλάδι τᾷ μεγάλᾳ μένει, αἰθερία δ᾽ ἀνέπτα. 
σοὶ δ᾽ οὔτε πατρὸς δόμοι, 
δύστανε, μεθορμίσασθαι 
μόχθων πάρα, σῶν τε λέκτρων 
ἄλλα βασίλεια κρείσσων 
δόμοισιν ἐπέστα. 

ΙΑΣΩ͂Ν 
οὐ νῦν κατεῖδον πρῶτον, ἀλλὰ πολλάκις, 
τραχεῖαν ὀργὴν ὡς ἀμήχανον κακόν. 
σοὶ γὰρ παρὸν γᾶν τήνδε καὶ δόμους ἔχειν 
κούφως φερούσῃ κρεισσόνων βουλεύματα, 
λόγων ματαίων εἵνεκ᾽ ἐκπεσεῖ χθονός. 
κἀμοὶ μὲν οὐδὲν πρᾶγμα' μὴ παύσῃ ποτὲ 
λέγουσ᾽ ᾿Ιάσων ὡς κάκιστός ἐστ᾽ ἀ ἀνήρ' 
ἃ δ᾽ εἰς τυράννους ἐστί σοι λελεγμένα, 
πᾶν κέρδος ἡγοῦ ζημιουμένη φυγῇ. 
κἀγὼ μὲν ἀεὶ βασιλέων θυμουμένων 
ὀργὰς ἀφήρουν καί σ᾽ ἐβουλόμην μένειν' 
σὺ δ᾽ οὐκ ἀνίεις μωρίας, λέγουσ᾽ ἀεὶ 
κακῶς τυράννους" τουγὰρ ἐ ἐκπεσεῖ χθονός. 
ὅμως δὲ κἀκ τῶνδ᾽ οὐκ ἀπειρηκὼς φίλοις 
ἥκω, τὸ σὸν δὲ προσκοπούμενος, γύναι, 
ὡς μήτ᾽ ἀχρήμων σὺν τέκνοισιν ἐκπέσῃς 
μήτ᾽ ἐνδεής του; πόλλ᾽ ἐφέλκεται φυγὴ 
κακὰ ξὺν αὑτῇ. καὶ γὰρ εἰ σύ με στυγεῖς, 
οὐκ ἂν δυναίμην σοὶ κακῶς φρονεῖν ποτε. 

ΜΗΔΕΙΑ 
ὦ παγκάκιστε, τοῦτο γάρ σ᾽ εἰπεῖν ἔχω 
γλώσσῃ μέγιστον εἰς ἀνανδρίαν κακόν, 
᾿' Ἀ ς “ 3 Ψ, ͵ 

ἦλθες πρὸς ἡμᾶς, ἦλθες ἔχθιστος γεγώς 



ΜΕΌΕΒΑ 

(4πι. 2) 
Πἰβαπη δα 15. ὑἢς 5Ρ6}} οὔ ἔπε οαἵῇ : πὸ β5ῃδπια ἴῸγ 

ἀπ6 Ὀγόκοα ἔσο! [ΠἸσὴ Πδῖῃ ἰδ δ᾽ ἐπ. 
Ι͂ὴ Ηδ6]]ὰ5 ἐπ ψῖάς ἀοίῃ γευηαΐπ, θὲ Ποανεηνναγα ἰκ5 

Νο Βοπια οὗ ἃ ἔδίπεν μαβὲ τποὰ 440 
ον ἐπῖπθ μάνϑη γἤδη ἔχοι Ὁ] 6-ϑζοσσηβ ἸΟυνΕσ. 
ὑ5υγρεα 15 ἔῃγ Ὀγϊ4] θοννῈΥ 
ΟΥ̓ δποίῃδϑυ, ἴῃ ρας οἵ ἢδὺ ρουύνευ, 

Π]-Ξἴατγεά, ονεσαπθεηΐηρ ἔπεα που. 
πέδον 1.50Ν. 

7ΑΞΟΝ 
Νοῦ πονν ἢγβί, πᾶν, Ὀυὲ οὔ πη 5 Πᾶνα 1 τηδυκοά 
ὙΥηδὲ ἀδβρδγαῖβ πυϊβο οὗ ἰβ ἃ ἔγοννασγα βρίσίξ. 
ΤΠοα τηϊρηξεβὲ βἴαν ἴῃ (ουίπεῃ, ἴῃ ἔῃ εβε Π8]]5, 
Βεδγίπηρ' απ γδοιῦ οι] ν τ᾿ ΤΌ] ΟΥβ᾽ Ρ] ΘάσΌΓγα, 
Υεὺ ἔου να νυν ἰ]Π τσ νογ5 θα ηβ θα ἔποι ἀτί, 450 
Με ἴδμεν νεὲχ ποῖ---οθαβα Παυεσ, 8η ἔθοι νυν], 
ΟἸαπηουσίηρ,, “ Φ450ῃ ἰ5 οὗ τξῃ τηοβὲ θδᾶβ6 "Ὁ 
Βαΐ, ἔον ἢν τι]! πσ οα ἐπ γ τα] οτβ, οουηΐ ἰδ 
ΑΙ] σαΐπ, ἐπαῦ οπὶν αχῖ]α ρα πἰβῃεῖῃ ἐμ θα. 
ΕῸΥ πιε---Ἰ Πᾶνα 5 σίνεπ ἰοηρσ ἴο ἀρρεαβα ἐπε νυυδίῃ 
Οὗ Κίηρϑβ ἱποεηβεᾶ : ἔσῃ πνουἹᾶ 1 που 5Που]άϑὲ βἔαγ. 
Βαυΐ ὑποὺ τεἰϊη᾽ δὲ ποὺ ττν ἔργ, βρεακίηρ 5111} 
Ἐν1] οὗ ἀϊστιεῖεβ ἢ τὲ ἐπογείογε θαπίβμεά. 
Υεῖ, ἔογ 411 {Π15, ποῖ υυεαγὶεα οὗ τὴν ἔτ επάϑ, 
ὙΠ 50 ΠΟ ἢ ἐογθἐ που ἢ σοτηθ 1 τῸΥ ΑΛΟΣΣ Ιδάν, 4600 
Τηδὲὶ, Βαπμεα ἢ τῆν 4065, ἔποι ἰδοκ ποὲ ρο]ά, 
ΝΟΥ δαρηξ Βεβίάθ ; ἔογ Ἔχῇδ Ὀγΐποϑ ψ ἢ ἢ 
Ηγάςῖρς ΓᾺ]] τῆᾶπν. ὙΠΟῸΡΉ ἔποι Παξεξὺ τη6, 
ΝΈΟΙ οδη 1 ὈΘΔΥ τᾶ] ϊοα ἀσαϊηβὺ ἔπεα. 

ΜΈΡΕΑ 
ΟΔ ΕΠ οὗ οι !- --Β]δοκ βὲ οὗ τερτόδοῃεβ 
Μν ἴοησια ον ἐπῖπθ ἀπ] 655 οδῃ ἔγατηε-τα 
Οὐτη᾽ βὺ ὑμοὰ ἴο πη6-- ἀοβῦ οομηθ, τηοξὺ μαϊεΐ] ργονϑᾷ 
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[θεοῖς τε κἀμοὶ παντί τα ἀνθρώπων γένει ]} 
οὔτοι θράσος τόδ᾽ ἐστὶν οὐδ᾽ εὐτολμία, 
φίλους κακῶς δράσαντ᾽ ἐναντίον βλέπειν, 
ἀλλ᾽ ἡ μεγίστη τῶν ἐν ἀνθρώποις νόσων 
πασῶν, ἀναίδει᾽" εὖ δ᾽ ἐποίησας μολών, 
ἐγώ τε γὰρ λέξασα κουφισθήσομαι 
ψυχὴν κακῶς σε, καὶ σὺ λυπήσει κλύων. 
ἐκ τῶν δὲ πρώτων πρῶτον ἄρξομαι λέγειν. 
ἐσωσά σ᾽, ὡς ἴσασιν ᾿Βλλήνων ὅ ὅσοι 
ταὐτὸν συνεισέβησαν ᾿Αργῷον σκάφος, 
πεμφθέντα ταύρων πυρπνόων ἐπιστάτην 
ζεύγλαισι καὶ σπεροῦντα θανάσιμον γύην: 
δράκοντά θ᾽, ὃς πάγχρυσον ἀμπέχων δέρας 
σπείραις ἔσῳξε πολυπλόκοις ἄυπνος ὦν, 
κτείνα σ᾽ ἀνέσχον σοὺ φάος σωτήριον. 
αὐτὴ δὲ πατέρα καὶ δόμους προδοῦσ᾽ ἐμοὺς 
τὴν Πηλιῶτιν εἰς ᾿Ιωλκὸν ἱκόμην 
σὺν σοΐ, πρόθυμος μᾶλλον ἢ σοφωτέρα: 
Πελίαν τ᾽ ἀπέκτειν᾽, ὥσπερ ἄλγιστον θανεῖν, 
παίδων ὑ ὑπ᾽ αὐτοῦ, πάντα δ᾽ ἐξεῖλον δόμον." 
καὶ ταῦθ᾽ ὑφ᾽ ἡμῶν, ὦ κάκιστ᾽ ἀνδρῶν, παθὼν 
προὔδωκας ἡμᾶς, καινὰ δ᾽ ἐκτήσω λέχη, 
παίδων γεγώτων' εἰ γὰρ ἦσθ᾽ ἄπαις ἔτι, 
συγγνωστὸν ἣν σοι τοῦδ᾽ ἐρασθῆναι λέχους. 
ὅρκων δὲ φρούδη πίστις, οὐδ᾽ ἔχω μαθεῖν 
εἰ θεοὺς νομίζεις τοὺς τότ᾽ οὐκ ἄρχειν ἔτι, 
ἢ καινὰ κεῖσθαι θέσμι᾽ ἀνθρώποις τὰ νῦν, 
ἐπεὶ σύνοισθά Ὗ εἰς ἔμ᾽ οὐκ εὔορκος ὠν. 
φεῦ δεξιὰ χεὶρ ἧς σὺ πόλλ᾽ ἐλαμβάνου, 
καὶ τῶνδε γονάτων, ὡς μάτην κεχρώσμεθα 

1 οηθ ΜΚ. μᾶνθ φόβον, “1 οἀδῦ Οοαὖὺ 411 ὉΠ (οΥ {1617} 
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Τὸ ἤδάνθῃ, ἴο Πη6, ἴο 411 {πΠ6 γτὰσα οἵ τηθῃ ν 
ΤῊΪ5 ἰ5 ποῦ ἀδυίηρ, πὸ, ΠΟΙ σουγαρα {Π}15, 
Το ψτοπρ ἴῃ γ ἔπε πη 45, ἀπ Ὁ] πο ἢ ποῦ ἔγοσα πεῖν εγεβ, 470 
Βαυΐ, οὗἉ 411 ρΙαρσιιθβ ἱπέβοϊπρ τηθη, ὅΠῸ6 ννουϑῦ, 
Ἐνβη 56] 655 η 655. Απα γεῦ ᾿{ἴ5 νν ε]] ἔοι ΘΔ) 5, 
ΕῸΥ 1 5141} βαβε ὑπ6 θυγάδθη οὗ πηΐης Πδαγὺ 
Βανι] ηρ [Π6 6, ἀπά ποὺ θ6 σα ]]εα ἴο ἢ 6δγ. 
Απὰ νψτἢ της ἢγβὺ {πίη 8 ἤγβὺ ψ 1} 1 θερσίη. 
Ιβανεά {πΠξδὰ : [18 Κπον8 Ἔν ΕΥῪ 50η οἵ ὅτεεος 
Τηδῦ δἴερρεα τ ὑΠ6α ἀροάγα {πῖη6 ΑὙρο᾽ 5 Π0]], 
ΤΉΕο, βεπῦ ἴο 4116}} {πΠ6 ἤδτηθ- οα γε δι ησ 0»}}}}ς 
ἢ γοκα-θαηά5, ἀπα ἴο βονν π6 ΠΠ}ῃ οὗ ἀδδίῃ. 
ΤῊΣ ἀγάρσοη, νυ οὺ οἵ πῸ ΕἸδεςος οὗ Οο]ά, 480 
ΤΗδὺ 516 ρ]εβ5 Καρὺ Ὁ ψΊ ἢ Πἰ5 τη] ] ἃ ο01]9, 
Ι5]16νν, δηα γαϊβθα ἀ δ] νευάπος-Πσηῦ ον {Π 66. 
Μυϑ561} ἔὈυβοοῖ τὴν ἔδυ ΠῚ δηα τηΐπ6 ΠΟΙη6, 
Απαᾶ ἴο [οΪςοβ πᾶ θυ ΡΕ]ΟΠ σϑΠη6 
ἢ {πΠ66, τροτα Ζεα]ουβ ἰῃ ἴπγ οαπι56 ἴΠ8η υνἶβθ. 
Ρε]Ϊα5 1 516νν ὈῪ ἢἰβ οὐῆ ΟΠ] ἀγ6 π᾿ 5 Πα ηα9--- 
ΟΥ̓ 411 ἀβαΐῃβ νουβὺ,--ηᾶα ἀδϑῃεα ἐπεὶγ ποῖιβα ἴο γα ΐη. 
Τῆυβ ἀ6α]ὺ ψ ἢ, θαβοϑὺ οἵ 41} τηθπ, Ὀζ τη6, 
ΕῸΥ ἃ παν Ὀγϊας Παϑὺ ὕπου ἔουβα Κ ὴ Τη6, 
ΤΠουΡΗῊ 1 Παᾶ Ὀοῦπε ἔπεα ομ]άγεη ἢ εγὶ ἔποι 

Πἢ1141655, 490 
Νοῦ ραϑβὺ ἔουρίνί Πρ γασα {15 τη Τα σ - οὐανησ, 
Βαυΐ ἔα! [ἢ οἵ οαὐῃβ μαΐῃ νδῃϊθῃθα. 1 Κπον ποῖ 
ὙγΒούπου ἴμπου ἀδεπη δὲ ἴΠ6 οἱάδη Οοάϑ γεῦ τυ]ς, 
Οὐ ἐπαὺ πεὺν ἰαννβ 846 ποὺ ογαάδϊ πα [ῸΓ τη ; 
ΕῸΥ Τπϊη6 Πεαγὺ βρεᾶκβ πες ὑπο της ἔουβυγΟΥ. 
Ουῦ οπ {πὶ5 τἱρῃῦ Παπά, ψῃϊοῃ που οἷ νου]ακὲ 

οΪ45Ρ,--- 
ΤΏΕβα Κηεεβ '"--ἰ νν85 ρο!]υϊεα Ὀγ ἐπε τουςοἢ 
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κακοῦ πρὸς ἀνδρός, ἐλπίδων δ᾽ ἡμάρτομεν. 
ἄγ᾽, ὡς φίλῳ γὰρ ὄντι σοι κοινώσομαι, 
δοκοῦσα μὲν τί πρός γε σοῦ πράξειν καλῶς; 
ὅμως ὃ᾽: ἐρωτηθεὶς γὰρ αἰσχίων φανεῖ. 
νῦν ποῖ τράπωμαι; πότερα πρὸς πατρὸς δόμους, 
οὺς σοὶ προδοῦσα καὶ πάτραν ἀφικόμην; 
ἢ πρὸς ταλαίνας Πελιάδας ; καλῶς γ᾽ ἂν οὖν 
δέξαιντό μ᾽ οἴκοις ὧν πατέρα κατέκτανον. 
ἔχει γὰρ οὕτω" τοῖς μὲν οἴκοθεν φίλοις 
ἐχθρὰ καθέστηχ᾽, οὺς δέ μ᾽ οὐκ ἐχρῆν κακῶς 
δρᾶν, σοὶ χάριν φέρουσα πολεμίους ἔχω. 
τουγάρ με πολλαῖς μακαρίαν “Ελληνίδων 
ἔθηκας ἀντὶ τῶνδε: θαυμαστὸν δέ σε 
ἔχω πόσιν καὶ πιστὸν ἡ τάλαιν᾽ ἐγώ, 
εἰ φεύξομαί γε γαῖαν ἐκβεβλημένη, 
φίλων ἔρημος, σὺν τέκνοις “μόνη μόνοις" 
καλόν Υ ὄνειδος τῷ νεωστὶ νυμφίῳ, 
πτωχοὺς ἀλᾶσθαι παῖδας ἥ ἥ τ᾽ ἔσωσά σε. 
ὦ Ζεῦ, τί δὴ χρυσοῦ μὲν ὃς κίβδηλος ἢ 
τεκμήρι ἀνθρώποισιν ὥπασας σαφῆ, 
ἀνδρῶν δ᾽ ὅτῳ χρὴ τὸν κακὸν διειδέναι, 
οὐδεὶς χαρακτὴρ ἐμπέφυκε σώματι; 

ΧΟΡΟΣ 
δεινή τις ὀργὴ καὶ δυσίατος πέλει, 
ὅταν φίλοι φίλοισι συμβάλωσ᾽ ἔριν. 

ΙΑΣΩ͂Ν 
δεῖ μ' ̓ ὡς ἔοικε, μὴ κακὸν φῦναι λέγειν, 
ἀλλ᾽ ὥστε ναὸς κεδνὸν οἰακοστρόφον 
ἄκροισι λαίφους κρασπέδοις ὑπεκδραμεῖν 
τὴν σὴν στόμαργον, ὦ γύναι, γλωσσαλγίαν. 
ἐγὼ δ᾽, ἐπεὶ σὴν καὶ λίαν πυργοῖς χάριν, 
᾿ἀεῦσι, νομίζω τῆς ἐμῆς ναυκληρίας 
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ΟΥ̓ ἃ Ραβ86 τηδῃ, {Πιι|5 {γιιβίγαϊα οὗ τηΐπα ΠΟρα5 ! 
ΟΟΠ16, 85 ἃ ἔτη ψν1}} 1 σου νυ ἱὉ}} {Π66--- 
Υεὺ νι ῇῃδῦ ἔαϊγ ἀθα!ηρ 5ῃου]α 1 Πορα ἔτγοιη ἔπεα ἢ--- δ0ὺ 
γε ψ}}]}}1: ααδϑιϊοπαα, θά 6Ὺ 5Π4}Ὁ ἔθου βονν. 
Νονν, νν  Π 6. ἴαγῃ 1 ἢ--ἴο την ἔαυΠοΥ᾽ 8 Ποιιβα, 
Μύυ Ἰδπᾶ 9--ν ῃϊοἢ 1 Ρθεϊγαγεά, ἴο ἤεε νι {Πε6ς6! 
Τὸ Ρε] αβ᾽ Παρ] 655 ἀδισηξευβ ὃ ΟὙδοϊοιβΥ 
ΤΠεῖν ἔα ΠΟΥ 5 5᾽α νοῦ νου ]Ἱα ἔμπα ν ἡγε]σοτης ΠΟΙ,6 ! 
ΕῸΥ {Π5 ἰὐ 15--ἃὶ ἴοε δὴ 1 ὈεσΟΠΊα 
Τὸ πηΐπα οὐ ΠΟυ56 : ΠΟ 4υδτε6] 1 Πδά ἢ ἢ ἔΠοβς 
ΜῊ ποσὰ 1 Πᾶνε πὸν ἃ ἀδαιῃ- ει ἔογ την 

58Κα6. 
ΕῸΓ 4}1 115 δαδὺ πο τηδαα της ραϑϑίηρσ- ] εϑὲ 
ΜΙιαϑὺ Ηδ6]185᾽ ἀδυρηῃΐεγβ ̓  ΟἿ, ἴῃ ἔπεα Πᾶνε Ἰ-- 610 
Ο ντεΐομεα 1 "-α ψοπαάγοιβ Βροι5ε δπα 168], 
5΄πο6 ἔγομη ὑΠ6 ἰαπα οαβὺ ἔοσξ ἢ} 1 ρδ55 ἴο Ἔεχὶϊα 
ΕοΥ]οτη οὗ ἔτ ΕΠ α5, δοπμα νυ ἱἢ ΟΠ] γε Ἰοπα. 
Α Ρῥγουά γβργόδοῇ ἴῸΣ Οὐγ παν Ὀυ]Δεστόοτη {}η15--- 
“1ὴ ρονεγίγυ ἢϊβ θ4}065, ἢ15 ϑανί ουγ, νγαπάου "Ὁ 
Ο Ζευβ, 4 ψ Πῃδγεΐογε μαβϑῦ ἴποὰ σίνεπ ἔο τη 6 
Ρ]αΐη 5'σιηβ ἔῸΓ σο]α ννῃ] ἢ 15 θα σουηξεγίεϊς, 
Βυΐ ΠΟ 558 -τ Δ ΥκΚ παΐαγα- συν ἢ 5ἤον5 
Οἱ Τη8᾿5 Όγπη, ἴο αἴβοθσῃ {πΠ6 θᾶ56 τ Δ] } 

ΓΠΗΟΕῦΒ 

Αννα] δπα ραϑβῦ 411} Πεδ]ϊηρ 5 ἐπα ψυγαὶῃ 5920 
ΠΏ εη ὑπεν ὑπαῦ οποα ἰονεα οἴδ5ῃ ἰπ ἔευα οὗ Παΐε. 

7.50Ν 
Νεεάβ πηαβὲ 1 ΡῈ ποὺ 11] δὲ 5βρεθςῇ, τῃεβθεη8, 
Βαΐ, πκ6 ὑΠ8 σαγε α] ΠΕ] πηβτηδη οὗ ἃ 5}10Ρ, 
ὙΠ οεἰοβα-τεεεα σϑῆναβ τὰπ θεΐογε ἐΠε σα]6, 
γνογηδῃ, οὗ ῃγ ἰετηρεβύμποιβ-  Ἰηρ τοι ριια. 
Ι- ον ἔῃγ Κἰπάπεββ ἴουγευ- σὴ ἔμοι ρ ]650--- 
Ιλεεῖῃ ΟΥὙΡυῖβ βανίουῦ οὗ τὴγ νογᾶρίηρ, 
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σώτειραν εἶναι θεῶν τε κἀνθρώπων μόνην. 
σοὶ δ᾽ ἔστι μὲν νοῦς λεπτός .- ἀλλ᾽ ἐπίφθονος 
λόγος διελθεῖν, ὡς Ἔρως σ᾽ ἠνάγκασε 
τόξοις ἀφύκτοις τοὐμὸν ἐκσῶσαι δέμας. 
ἀλλ᾽ οὐκ ἀκριβῶς αὐτὸ ̓ θήσομαι λίαν" 
ὅπῃ γὰρ οὖν ὥνησας, οὐ κακῶς ἔχει. 
μείζω γε μέντοι τῆς ἐμῆς σωτηρίας 
εἴληφας ἢ δέδωκας, ὡς ἐγὼ φράσω. 
πρῶτον μὲν Ἑλλάδ᾽ ἀντὶ βαρβάρου χθονὸς 
γαῖαν κατοικεῖς καὶ δίκην ἐ ἐπίστασαι 
νόμοις τε χρῆσθαι μὴ πρὸς ἰσχύος χάριν' 
πάντες δέ σ᾽ ἤσθοντ᾽ οὖσαν “ἴὕλληνες σοφήν, 
καὶ δόξαν ἔσχες" εἰ δὲ γῆς ἐπ᾽ ἐσχάτοις 
ὅροισιν ᾧκεις, οὐκ ἂν ἣν λόγος σέθεν. 
εἴη δ᾽ ἔμοιγε μήτε χρυσὸς ἐν δόμοις 
μήτ᾽ ̓ Ορφέως κάλλιον ὑμνῆσαι μέλος, 
εἰ μὴ ᾿πίσημος ἡ τύχη γένοιτό μοι. 
τοσαῦτα μέν σοι τῶν ἐμῶν πόνων πέρι 
ἔλεξ᾽" “ἅμιλλαν γὰρ σὺ προὔθηκας λόγων. 
ἃ δ᾽ εἰς γάμους μοι βασιλικοὺς ὠνείδισας, 
ἐν τῷδε δείξω πρῶτα μὲν σοφὸς γεγώς, 
ἔπειτα σώφρων, εἶτα σοὶ μέγας φίλος 
καὶ παισὶ τοῖς ἐμοῖσιν" ἀλλ᾽ ἔχ᾽ ἥσυχος. 

ἐπεὶ μετέστην δεῦρ᾽ ᾿Ιωλκίας χθονὸς 
πολλὰς ἐφέλκων συμφορὰς ἀμηχάνους, 
τί τοῦδ᾽ ἂν εὕρημ᾽ ηὗρον εὐτυχέστερον 
ἢ παῖδα γῆμαι βασιλέως φυγὰς γεγώς ; 
οὐχ, ἡ σὺ κνίζει, σὸν μὲν ἐχθαίρων λέχος, 
καινῆς δὲ νύμφης ἱμέρῳ πεπληγμένος, 
οὐδ᾽ εἰς ἅμιλλαν. πολύτεκνον σπουδὴν ἔχων" 
ἅλις γὰρ οἱ γεγῶτες οὐδὲ μέμφομαι: 
ἀλλ᾽ ὡς, τὸ μὲν μέγιστον, οἰκοῖμεν καλῶς 
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Ηδσ, δπα ποπα οὐποὺ οὐ οὗ (ἀοᾶβ ΟΥ̓ τε η. 
ΤΊου γῇ βι Ὀ016 οὗἉ υυἹῦ---παν, θὰ δ ΠΡ ΠΘΓΟῚ5 
[Ὁ ψεγα ἴο {6}} ον ᾿ονϑ, ὈΥ βίγοπρ' σοι ρα 50 680 
ΟΥ̓ 5Παῦιβ. ὑπουσίηρσ, τηδ 6 ἐδ 6 βᾶνα τὴν Π{{6. 
Υεῦ ἴὰκε 1 ποῖ δοοοιπὲ ἴοο οἰσὶοῦ ὑἐπεσθοῦ; 
ΒῸΥ, ἰπ ἐπαῦ ἔπου αἸα 5} βᾶνα τηθ, ποῖ αἸα5ὲ ᾿νε ]]. 
ΗονΡεῖδ, τηοτα Παβὺ ποῖ γεοεϊνεα ἐπδὴ σίνεῃ 
ΕὝΟΙΩ ΤΥ ἀ 6] νουΆ ΠΟΘ, ἃ5 ΤῊΥ ῬγΟΥἀ5 5Π4}] ρσονε :-- 
ΕἸγβῖ, ὑΠ6 πη, ἴῃ Η6]]ὰ5 ἄννε]]}᾽ 5ὲ ἔποι, ἴῃ ἐῃς 5ἰεδά 
ΟΥ̓ Ἰαπα θαυθάτγῖς, Κπον αϑῦ Τυβεϊσθ, ᾿δασπαϑὶ 
Τὸ ᾿ἷνε Ὀγ ἰὰνν ψιπουΐ γεβρεςοῖ οὗ ἔοσοο ; 
ΑΠά ἃ}} ἔπη6 ασδεκβ πᾶνε ἢδαγὰ ἔῃ γ νυν ]βουη᾿ 5 ἔδιηθ. 
Βδποννῃ 15 ἐῃϊπα ; θαὺ 1 οα δαγὶ ἢ 5 ἴαυ θΟΌΓΗ 540 
μου ἀνε] αβῇ νεῖ, ποι μααϑὲ ποὺ ᾿νε ἴῃ βἴουυ. 
Νον μὴΐηα Ὀ6 πο Π6Ὶ σο]α τηΐηθ Π4]]5 νυ τίη, 
ΝΟΥ βυνεαῖευ βοηρ᾽ θ6 τηΐηα ἐμ ΟΥ̓ΡΗΕιβ βδησ, 
ΠῚ τὰν ἔαϊν ἔοσίαπα ΡῈ ἔο ἔδτηθ ἀπ Κπονη. 

ΤῊὰ5 ἔᾺῚ οὗ τὴν σγεϑαῦ Ἰᾶθουγβ ἢᾶνα 1 βρόκεη, - 
ΤῊΪ5 σμ] θῆρα ἴο ἀεθαῖα αἀἰάϑὺ ἔπου ἢϊηρ ἀοννη :--- 
Βαΐ, ἴον ὑΠγ τ ]Ππρ8 ΟἹ. ΤΩΥ ΤΟΥΔ] Τηϑυγϊα σα, 
Ηεγαΐη ψ}1}} 1 5ῃονν, ἢγϑὺ, ἐΠπαὺ υνῖβε 1 νγᾶβ ; 
ΤΠαπ, ἐειηρεγαῖε ; {πίγά, ἴοὸ ἐπεεὲ ἐμ Ρεβὶ οἵ 

ἐγ η 5 
Απα ἴο τὴν ΟΠ Πάν δ η--- πᾶν, θα ΠΘΑΥ τηδ οαΐ. ὅσο 

Πδη 1 οατηα ΠῚ ΠΟΥ ἔγογη [0]ς6ο5- Δ Π6 
ὙΠ τηδὴν ἃ ἀδβρεγαῖα ἔογξαπε ἴῃ τὴν γαίῃ, 
ὑγηαὺ Βδαρρίδυ ἐγεαβαγο-ἔγονε σου] 1 Πᾶνε ἐοππᾷ 
ΤΏδη ἴο ννεα---], δῃ εχ]]6-- ἢ ἃ Ρυΐποαβο ἢ 
Νοῦ---ῃ6τα 1 Ρ8}15 {Π6ε---Ἰοδτῃϊησ σου ἢ οὗ τίη, 
ΑΠα ἔογ ἃ πεν Ὀγάε βυηϊξίεη ψ ἢ ἀεϑῖγε, 
ΝΟΥ Θᾶρ Ὺ 1 ἴο τη] Ἴρ]ν πυΐπε οἴβρτίης :--- 
ΒαΠηοα Π 656 θοΥ ἕο Ππη6 : πὸ ἔδυϊξ ἴῃ ἔπετη : 
Βαΐ ἐπαὺ---ἰἢϊ5 Ομ! εῆγ-- ὐνα τϊρσηῦ ᾿νε ἴῃ ΠΟΠΟΙΓ, 
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οΥ Ν ᾿φ ,ὔ “ 500 καὶ μὴ σπανιζοίμεσθα, γιγνώσκων ὅτι 
πένητα φεύγει πᾶς τις ἐκποδὼν φίλος, 
παῖδας δὲ ̓ θρέψαιμ' ἀξίως δόμων ἐ ἐμῶν, 
σπείρας τὴ ἀδελφοὺς τοῖσιν ἐκ σέθεν τέκνοις, 
εἰς ταὐτὸ θείην, καὶ ξυναρτήσας γένος, 
εὐδαιμονοίην. σοί τε γὰρ παίδων τί δεῖ, 
ἐμοί τε λύει τοῖσι μέλλουσιν τέκνοις 
τὰ ζῶντ᾽ ὀνῆσαι. μῶν βεβούλευμαι κακῶς; 

ἈΠΌ ἧς Ἁ ᾿ Μ Ἁ ’ὔ , οὐδ᾽ ἂν σὺ φαίης, εἴ σε μὴ κνίζοι λέχος. 

᾽ ᾽ ᾽ “ Ὁ  Γεῖ Φι ’ 

ἀλλ᾽ εἰς τοσοῦτον ἥκεθ᾽ ὥστ᾽ ὀρθουμένης 
570 εὐνῆς γυναῖκες πάντ᾽ ἔχειν νομίξετε, 

Ἃ ᾽ 5 Ἄ ΄ 2 ,ὔ 

ἢν δ᾽ αὖ γένηται ξυμφορά τις εἰς λέχος, 
τὰ λῷστα καὶ κάλλιστα πολεμιώτατα 
τίθεσθε. χρῆν ἄρ᾽ ἄλλοθέν ποθεν βροτοὺς 

“ ““ “ ᾽ 

παῖδας τεκνοῦσθαι, θῆλυ δ᾽ οὐκ εἶναι γένος’ 
χοὔτως ἂν οὐκ ἣν οὐδὲν ἀνθρώποις κακόν. 

ΧΟΡΟΣ 
1 53 . ͵ Ἂ Ὁ. 7} , 
Ιᾶσον, εὖ μὲν τούσδ᾽ ἐκόσμησας λόγους" 
ὅμως δ᾽ ἔμοιγε, κεὶ παρὰ γνώμην ἐρῶ, 
δοκεῖς προδοὺς σὴν ἄλοχον οὐ δίκαια δρᾶν. 

ΜΗΔΕΙΑ 
κ᾿. » “ 

ἢ πολλὰ πολλοῖς εἰμι διάφορος βροτῶν. 
580 ἐμοὶ γὰρ ὅστις ἄδικος ὧν σοφὸς λέγειν 

πέφυκε, πλείστην. ζημίαν ὀφλισκάνει" 
γλώσσῃ γὰρ αὐχῶν τἄδικ' εὖ περιστελεῖν, 
τολμᾷ πανουργεῖν: ἔστι δ᾽ οὐκ ἄγαν σοφός. 

ὡς καὶ σὺ μή νυν εἰς ἔμ᾽ εὐσχήμων. γένῃ 
λέγειν τε δεινός" ἕν γὰρ ἐ ἐκτενεῖ σ᾽ ἔπος. 
χρῆν σ᾽, εἴπερ ἦσθα μὴ κακός, πείσαντά με 
γαμεῖν γάμον τόνδ᾽, ἀλλὰ μὴ συγῇ φίλων. 
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ΜΕΌΒΑ 

Απάᾶ ΡῈ ποῖ εἰγαϊξεπεα,-- ἴον 1 πον [Ὁ}} νυν 61} 600 
Ηον 4}} {τα πᾶ 5 ἔγοση ὑΠ 6 ῬΡΟΟΥ τηδη βίαπα αἱοοῦ,--- 
ΑΠα 1 τϊρηῦ παγέαγα ἃ5 ὈΈ ΒΘ η5 τηΐπΠ 6 ΠΟΙ56 
Οὐχ 5015, πα ἴο {πε86 θοῦ οἵ πεε Ρερεῖ 
Βτγείῆγθη, 8π4, Κηϊ  ἰηρ ἰῃ οπ6 ἔδτη νυ 4]}], 
[Ι͂λνε ΒᾶρΡΡΥ ἀἄδγβ. ποὺ, ψμὰῦ ψουϊάθῦ ποὺ οἵ 

σὨΠ]Πάγεη ἢ 
Βαυΐ τη6 ἰὑ ργοῆϊβ, ὑγου ἢ 50η5 ἴο Ὀ6 ὈΟΓῚ 
Τὸ ΠΕΙΡ {πε ᾿ἰνίησ. Ηδνε 1 ρ]απηπαά 50 1]}} 
Νοῦ που νου αϑῦ βὰν ἴδ, βϑᾶνβ ἔῸΓ 168] οὐ 5γ᾽ 5 βιϊηρ. 

Βαυΐ γε---γα ὑγουηθη---50 ΠΠΥΘΑΘΟηΪη σ᾽ ΔΥῸ 
ΤΠδῖ, ψϑα]οοκ-τῖσηῖβ απένεβραββεα-οη, 4115 ψψῈ ]] ; 610 
Βαΐ, 1 οποα γουγ 5016 ἔπαυσα θὲ ᾿ξ τη σεά, 
ἢ {πΠῸ Ὀεβῦ, ἔαἰταβϑῦ Ἰοῦ ἀγα γε αὖ ἔευα 
Μοβὺ Ὀιτεσ. Ὑου]ά ἐπδῦ τηογίδ]β οὐ πευνν δα 
Οου]ὰ σεῦ ὑπ δ πὶ θᾶ}065, ὑπαὶ ννουδη πα ἡγεσα ποῦ, 
ΑΠα 80 ΠΟ οἴγ86 Πα ᾿ἰσῃξεα ἀροη τηεη. 

σΗΟΗῦΒ 
γογάϑ, Ψ4βοῃ, ννογάϑβ, ὑπο κεα ουὐὖ ἔ}] συ πηϊ σὴν ! 
Υεὺ ἴο πιε--τΠοὰρἢ 1 5ρεὰῖκ ποῦ ἴο ὑῃγ τηΐπα.-- 
Ὀπ]αυβὺ ποὺ 5εοιη βὺ, θεϊγαγίπν ὑπΠπ|5 ἴῃ γ νυ 16. 

ΜΕΡΕΑ 
Νοῦ δ58 πε νουἹα πίη κϑ ὑπίηκ 1 οὔε πεῖ πη65 ; 
Ναγν, ἴο τὴν ὑπουρΐ, ἃ ν᾽] π᾿ 5 ἀυ Ὁ] ἴοη στα ὅ80 
Ποῦ ]65 ἴῃς μυγχὺ 5 ν}]αῖην ἀοίῃ ἴο Πΐτη : 
50 5.16 ἢϊβ ἴοη σία οδη σίοζε Π6 ψνσοηρ, ΠΕ ρυονβ5 
ΒΘ οΚΙ]655 ἴῃ βἰη---ἃ τηθ γα ἴ00]᾽5 νυϊβάοι {ἢ 15. 

ΤΉδη θα ποῦ ἴδοι, 85 Του ἢ! σ᾽ τη6, [αἰ γ- 5 θαυ ΐη σ᾽ 
Απὰ ογαῦν-ἰοησαξα : οπ6 ψογα 5Π8}} ονεγΐῆγον {πε : 
ΤΠου 5πουϊακξῦ, ψεσὺ ἔποι ποῦ Ρᾶβθ, ἢᾶνε νεα {15 

Ὀγ14 6 
ὙΠ Ὲ τὴν οοημβεπῦ, ποῦ Πα ἰὑ ἔγου ὑπ ν ἔγ]6 Πα5. 
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ΜΗΔΕΙΑ 

ΙΑΣΩ͂Ν 
καλῶς '. ἄν, οἶμαι, τῷδ᾽ ,ὑπηρέτεις. λόγῳ, 
εἴ σοι γάμον κατεῖπον, ἥτις οὐδὲ νῦν 
τολμᾷς μεθεῖναι καρδίας μέγαν χόλον' 

ΜΗΔΕΙΑ 
οὐ τοῦτό σ᾽ εἶχεν, ἀλλὰ βάρβαρον λέχος 
πρὸς γῆρας οὐκ εὔδοξον ἐξέβαινέ σοι. 

ΙΑΣΩ͂Ν 
5 ΓΌΣ ν Ἁ Ν Ὡ“ 

εὖ νυν τόδ᾽ ἴσθι, μὴ γυναικὸς εἵνεκα 
γῆμαί με λέκτρα βασιλέων ἃ ἃ νῦν ἔχω, 
ἀλλ᾽, ὥσπερ εἶπον καὶ πάρος, σῶσαι θέλων 
σέ, καὶ τέκνοισι τοῖς ἐμοῖς ὁμοσπόρους 
φῦσαι τυράννους παῖδας, ἔρυμα δώμασι. 

ΜΗΔΕΙΑ 
, Ψ Χ ᾽ ’ Υ͂ μή μοι γένοιτο λυπρὸς εὐδαίμων βίος 

3" 9ὴλ « Ἧ 5 ᾿ [4 ῇ μηδ᾽ ὄλβος ὅστις τὴν ἐμὴν κνίζοι φρένα. 

ΙΑΣΩΝ 
3. 42» » οἷσθ ὡς μετεύξει καὶ σοφωτέρα φανεῖ; 

τὰ χρηστὰ μή σοι λυπρὰ φαινέσθω ποτε, 
μηδ᾽ εὐτυχοῦσα δυστυχὴς εἶναι δόκει. 

ΜΗΔΕΙ͂Α 
ὕβριξ', ἐπειδὴ σοὶ μὲν ἔστ᾽ ἀποστροφή, 
ἐγὼ δ᾽ ἔρημος τήνδε φευξοῦμαι χθόνα. 

ΙΑΣΩ͂Ν 
.] ὌΝ... »-“ 

αὐτὴ τάδ᾽ εἵλου: μηδέν᾽ ἄλλον αἰτιῶ. 
ΜΗΔΕΙΑ 

τί δρῶσα; μῶν γαμοῦσα καὶ προδοῦσά σε; 
ΙΑΣΩΝ 

3 Ν γᾷ ᾽ ’ 3 ,, ἀρὰς τυράννοις ἀνοσίους ἀρωμένη. 
ΜΗΔΕΙΑ 

Ν “ » 7ὔ 2 3 ᾽ὔ , 

καὶ σοῖς ἀραία γ᾽ οὗσα τυγχάνω δόμοις. 



ΜΕΈΌΕΑ 

7΄.ΒῸΝ 
ΑΥ, {15 ΤΥ ΡΌΓρΡοβα ποῦν Ππαάβὺ ποι Πεϊρεά, 
Ηδὰ 1 ἃ τηδλυγίασα παιηδα, ν η0 Ἔν ἢ ΠΟΥ 
Οδηβῦ ποῦ τγεΐγαϊη ΠΥ Πϑαγὶ 5 αεχοθδαάϊηρ ψγαῖῃ ! ὅ90 

ΜΕΡΕΑ 
Νοῦ {Πϊς {πῖπθ Πἰπάγαποθ, θὰ Π6 δἱΐθη υνἱΐα 
ΝΟ οἵ οὗ ΠΟΠΟΙῸΪ γγὰβ 85 οἰ ἄγον οη. 

7ΑΒΟΝ 
Νον Κπον {Π|5 ψν 6]}]----ποῦ ἔου Π6 νγουηδη᾿ 5 58 Κα 
Ινεα {Π6 τογὰὶ] Ὀγ]4 6 Ποσα 1 Πᾶνα ΟΠ, 
Βαυΐ, 5 1 5414, οἵ τὴν ἀδβίγε ἴο βᾶνε 
ΤΗεα, ἀπᾶ Ρερεῖ βεβα τογαὶ, ἴο ΤΥ 5018 
Βτείῆγεη, δηα ἔῸΥ τηΐπα Ποιιβε ἃ ἕουευ οὗ βίγεπρτῃ. 

ΜΕΡΕΑ 
ΝΟ ΡῬΓΟΒΡΟΓΟΙ5 {6 ᾿πϑαῦἢ βουσονν 5 οἱομα ῸΓ τη6, 
ΝΟΥ νψγ88], νυ ἢ ὑπο 5 ἀγα γα ΚΠ] ηρ ἰπ τηΐηθ ἢθασὶ ! 

7ΑΒΟΝ 
Κπον βὺ ον ἴο οἤδηρα ἴῃ ρυδυεῖ, 8ἃπα ψ 56 Ὁ 

5ῃον } 600 
Μᾶν ἴῃγυ ροοᾶ πϑνεὺ βϑεῖὰ ἴο ἔπεα ἴῃν στίεῦ; 
ΝΟΥ ἴῃ ἔν ἔοσζαπε ἄξειη ἐῃν Ἰοῦ πηϊβέογ πα. 

ΜΕΡΕΑ 
Ο γεαδ, 'ἰπϑὰ]} ! Του Παβὺ ἃ τεΐαρε, ἔποα ; 
Βυΐ ἀεβοϊαΐε 1 δῃὰ θα ΠΙ5ῃ δα ἔῸπι {15 ἰδ πᾶ. 

ΑΒΟΝ 
ΤἬγ561 Παβῦ σἤοβαη {Π15 : ὈΪαπτα ποπα Ὀεβῖά6. 

ΜΕΡΕΑ 
[}-δοοίῃ, Ὀγ νεααϊΐϊηρ ἀπὰ Ὀεϊγαγίπρσ ἔπεα ! 

7ΑΒΟΝ 
ΒΥ ουγβίηρσ ὈΥΪΠ665 ἢ ΔΠ ἱπηρὶου5 ΟὈΓ56. 

ΜΕΡΕΑ 

Αγ---ἀπα ἴο ἐλίπο ουβα μαϑὺ ἔμοιυ ουπα τη6 8 οἰγΥ96 ἢ 
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ΜΗΔΕΙΑ 

ΙΑΣΩΝ 
ς ᾽ “ “ ΄ Ν Ἁ ὡς οὐ κρινοῦμαι τῶνδέ σοι τὰ πλείονα. 

610 ἀλλ᾽ εἴ τι βούλει παισὶν. ἢ σαυτῆς φυγῇ 
προσωφέλημα ἀλλα χε γός ἐμῶν λαβεῖν, 
λέγ᾽" ὡς ἕτοιμος ἀφθόνῳ δοῦναι χερὶ 
ξένοις τε πέμπειν σύμβολ᾽, οἱ  δράσουσί σ᾽ εὖ. 
καὶ ταῦτα μὴ θέλουσα μωρανεῖς, γύναι" 
λήξασα δ᾽ ὀργῆς κερδανεῖς ἀμείνονα. 

ΜΗΔΕΙΑ 
ΝΜ τὰ “ “ » ’, 5). ν οὔτ᾽ ἂν ξένοισι τοῖσι σοῖς χρησαίμεθ᾽ ἄν, 
τς ἃς ἘΠ , 72) ἐ κα “ οὔτ᾽ ἂν τι δεξαίμεσθα, μήθ᾽ ἡμῖν δίδου" 

κακοῦ γὰρ ἀνδρὸς δῶρ᾽ ὄνησιν οὐκ ἔχει. 

ΙΑΣΩ͂Ν 
ἀλλ᾽ οὖν ἐγὼ μὲν δαίμονας μαρτύρομαι, 

690 ὡς πάνθ᾽ ὑπουργεῖν σοί τε καὶ τέκνοις θέλω: 
σοὶ δ᾽ οὐκ ἀρέσκει τἀγάθ᾽, ἀλλ᾽ αὐθαδίᾳ 
φίλους ἀπωθεῖ: τοιγὰρ ἀλγυνεῖ πλέον" 

ΜΉΔΕΙΑ 
χώρει: πόθῳ γὰρ τῆς νεοδμήτου κόρης 
αἱρεῖ χρονίξων δωμάτων ἐξώπιος" 
νύμφευ᾽" ἴσως γάρ, σὺν θεῷ δ᾽ εἰρήσεται, 
γαμεῖς τοιοῦτον ὥστε σ᾽ ἀρνεῖσθαι γάμον. 

; ΧΟΡΟΣ 
ἔρωτες ὑπὲρ μὲν ἄγαν στρ. α΄ 
ἐλθόντες οὐκ εὐδοξίαν 
οὐδ᾽ ἀρετὰν παρέδωκαν 

630 ἀνδράσιν" εἰ δ᾽ ἅλις ἔλθοι 
Κύπρις, οὐκ ἄλλα θεὸς εὔχαρις οὕτως. 
μήποτ᾽, ὦ δέσποιν᾽, ἐπ᾽ ἐμοὶ 
χρυσέων τόξων ἐφείης ἐπιῖς 
ἱμέρῳ χρίσασ ἄφυκτον οἰστον. 
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ΜΕΌΕΑ 

7.80Ν 
ἢ {Πδὰ πὸ ποσὰ 1 υδηρὶα τουοῃϊηρ [ἢΪ8. 
Βαὺ 1, οΥ ἔογ πὸ σμ ! άγθη οὐ ἐμ γβεϊ, 
ΕῸΥ ΠΕΙΡ ἰπ δῖα ἔμου 110 ἴα Κα τὴν σο]ά, 
Ξρεδᾷκ : γεδᾶγν δὰ 1 ἴο σίνε νυ Ππαπὰ ἀπρτυαρίην, 
Απᾶ 5επά ρσιιοβὺ-[ο Κα ὴ5  ΠΪοἢ 5}.4}} ἢπαὰ {πες ἔτ επ 5. 
1 τῃϊς ἔπου ψν] ποῦ, ἔΟΟ] 5}: 5Π4]ὲ ἔποι "ὲ : 
Βεέγαϊπ υγαΐῃ, πα δαναπίαροα 5Π4}Ὁ ποὺ Β6. 

ΜΕΡΕΑ 
ΤῊνΥ {τε παᾶϑ !---ποιηΐϊηρσ Ψ1Π} 1 οὗ ἔπε πα5 οὗ {Π]Π6. 
Νο ννῆϊῦ ψ}}} 1 τεςεῖνε, ποὺ οἵδευ. ἔμοιι. 
Νο ρῥτοῆϊ 15 ἔμεσε ἴῃ ἃ ν]]] πη΄ 5 σἹ 5. 

7.80Ν 
ἴῃ δὴ ννῖβα 1 9411} {πη6 (ὐοαβ ἴο νν»ἱΐπ655 
ΤΗδῖ 411 ΠΕΡ ννουἹὰ [1 σῖνε ἔπεα ἀπα ἐγ 5018 ; 
Βαυΐ ἔην ρσοοά {κ65 {πε ποῦ : ἔπν βἔι θοσγη ρυῖάα 
ΒΡΌΓΩΗΒ ἔτ 6 πα8 : {Π6 τηοτα ἴῃ στε 584}} ἐπεγεΐοσγε "6. 

[Επὲϊ. 
ΜΕΡΕΑ 

Αννὰν !---ἰτηραϊεποα ἔοσ {πε Ὀγ4ςε πεν-ἰταρρεᾶ 
Οοπβατηδβ ἴΠεε Ἰοϊξευϊηρ ἔχου ΠΕῸΥ ὈΟνΕΥ δίαδυ ! 
γγεά : ἔθου ρεγομαποο--δὴά Οοα 5}4}1} βρεεὰ {ῃε 

νοτα--- 
ΤΗΐϊηα 5}4}} ΡῈ Ὀγϊάδ] που πψου]αϑὺ ἔαϊη γα ποῦπηοα. 

ΟΗΟμῦβ 
(ϑέσ. 1) 

Ιονα Ὀσγπσεὶῃ ΠΟΥ ΠΟΠΟῸΓ ΠΟΙ͂ ργοῆὶ ἴο θη γΠεη ἰδ 
σοπιδίῃ γαβιγα ΠΪῃ σ᾽ [ταϊπίησ 

Νοῦ 115 υπβοδηΐθα δχοαββ: θυΐ 1Γ Ογρυίβ, ἰπ τη ο γα 
ΗΘἝΥ ον, Ἄσομπηθῖΐῃ ἄονῃ, ἔπεα ἴθ ποὺ οἾΠΕΥ 

Οοαα6585 50 ν᾽ ΠΒΟΙΠ6 ἃ5 5116. 
Νοῦ ὕροπ πηθ, Ὁ Θυξεη, ἀο ποὺ αἴτα ἔγοτη ἐν ὈΟΥΥ 

4}1- σο]ϊά δ η - ποῦ οἢ τη6! 
ΤἼΘ δύτοὸν ἀΕβὶγα- εν ποιηθα ὑΠπαῦ ΠΟΠῈ τηδὺ δνοϊα 
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ΜΗΔΈΕΈΙΑ 

στέγοιϊ δέ με σωφροσύνα, ἀντ. α 
δώρημα κάλλιστον θεῶν" 
μηδέ ποτ᾽ ἀμφιλόγους ὁρ- 
γὰς ἀκόρεστά τε νείκη 
θυμὸν ἐκπλήξασ᾽ ἑτέροις ἐπὶ λέκτροις 

640 προσβάλοι δεινὰ Κύπρις, ἀ- 
πτολέμους δ᾽ εὐνὰς σεβίζουσ᾽ 
ὀξύφρων κρίνοι λέχη γυναικῶν. 

ὦ πατρίς, ὦ δώματα, μὴ στρ. β' 
δῆτ᾽ ἄπολις γενοίμαν 
τὸν ἀμηχανίας ἔχουσα 
δυσπέρατον αἰῶν᾽, 
οἰκτροτάτων ἀχέων. 
θανάτῳ θανάτῳ πάρος δαμείην 
ἁμέραν τάνδ᾽ ἐξανύσασα: μό- 

660 χθων δ᾽ οὐκ ἄλλος ὕπερθεν ἢ 
γᾶς πατρίας στέρεσθαι. 

εἴδομεν, οὐκ ἐξ ἑτέρων ἀντ. β' 
μῦθον ἔχω φράσασθαι" 
σὲ γὰρ οὐ πόλις, οὐ φίλων τις 
ὦκτισεν παθοῦσαν 
εἰινότατον παθέων. 

ἀχάριστος ὄλοιθ᾽ ὅτῳ πάρεστι 
6600 μὴ φίλους τιμᾶν καθαρὰν ἀ ἀνοί- 

ξαντα κλῇδα φρενῶν' ἐμοὶ 
μὲν φίλος οὔποτ᾽ ἔσται. 

ΑἸΓΕΥΣ 
Μήδεια, χαῖρε; τοῦδε γὰρ προοίμιον 
κάλλιον οὐδεὶς οἷδε προσφωνεῖν φίλους. 

1 ΨΥ ροκΚΙοΐη : ἔοσ Μ55. στέργοι, ““Ὀο ΓΘ Πα τη0.᾽ 
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ΜΕΌΕΑ 

(4ηίι. 1) 
Βαυΐ εἰ Τειηρδίδποα 5Π16]4 τηθ, {πὸ ξαϊγεϑὺ οὗ ρἱ 5 οὗ 

ὅπ αοα8 δνοι-Πνίηνσ: [απίογρίνίηρ, 
ΝΟΥ δνοὺ ἢ ρΡαββίοη οὗ αυυησ' οΘοη απ ἴοη, ΠΟΥ ες 

Ιὴ ΠΕΘΥ ὑβυσουβ τηᾶν [ονε᾽ 5 Φαθθη νἱβὶῦ πη6, βιηϊ της 
ψΊ ἢ τηδἀἀθπεα πηγαϑῦ 

ΕῸΓ ἃ σοῦοἢ πἰβπηαῦθα τὴν 508] ; θαΐ {ΠῸ ρεᾶοα οὔ {ΠῸ 
ὑγ146- θεὰ θὲ μοί θη [θοπαᾶ5 ἐπαῦ Ρὲ θεϑβί. 

Ιῃ Πομοὺγ οὗ ΠΕΥ, δπα Πδὺ Καθ εὐεβ σῇοοβε [ῸΓ ἃ5 
ὄν, 2) 

Ο {ὐμευϊαηα, Ο τηΐπα ἤοιη6, 
Νοῦ τηΐηθ θὲ {πΠ6 δχὶ!ε᾽ 5 ἀόοτῖῃ ! 

[ηἴο ρονευίγ᾽ 5 ραΐϊῆνναγβ παγὰ ἴο θὲ ἔτοα την τὴν ἔεεῦ 
ποὺ θὲ συϊαεά ! 

Μοβῖ ρίζθουβ δηρ 5} νγασα {Π|158. 
Βγ ἀδαίη---Ο Ὀγ ἀδαΐῃ δεὐα ὕμεῃ τηᾶν {πε οοπμῆϊοϊ οὗ 

11ἴ6 6 ἀδοϊαεᾷ, [Πἀπα αἰν!αεά.--- 
Επαεα 6 [{{π᾿5 10] ἀὰγ ! Τὸ θὲ ἔππ5 ἔγουαῃ ἔπε ποιηε- 

Νὸο Ῥδηρ τηοτα ὈΙΓεΥ ἔπ 6 γα ἴ5. 
(Δηπί. 2) 

Υε Πᾶνε β6βῆ, 8Π6 1ὖ πεεάείῃ παιρῃς 
ΤΠαῦὺ οὗ οἴπευβ πεγείη νγα θὲ ἐδυσῃΐῦ: 

Εοὺ ὑπεε ποῦ ἃ οἷΐυ, ἴου ὑπεε ποῦ ἃ ἔπὶεπα Βαίῃ 
οοτηραϑϑίοπαΐθα 

ὙΠ δη δή  οὐϊομ πηοϑὺ ἂννεα] 15. ἐπα. 
Βαΐὺ Πα, ψῇο τεραγάθίῃ ποῖ ἔπ] 6 πᾶ, δοοιιγβαα τηδὺ Πα 

ΡΕΙ5}, δια Παῖεα, [ΠΔ4ρ]655-ατεα--- 
ΠΟ ορεβ ποὺ ἢΐβ πεαγὺ ψ ἢ βἰποουι γ᾽ 5 ΚΕΥ ἴο {Π6 

ΝΟ ΨΕΥ 5060} 58Π4}} θὲ ἔπ] πα οὗ τηΐηα. 

πίον ἈΈΘΕῦΒ. 
ΑΕΘΕῦΒ 

Μεάβδα, Ἰου ἴο {Π6ε6 !----ἴοΥ ἔαίγευ στεεϊϊπρ 
Νοπα Κπονγεΐῃ ἴο δοοοβὺ ἢϊβ5 ἔπε πη 5 νυ 08]. 
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ΜΗΔΕΙ͂Α 

ΜΗΔΕΙΑ 
Φ σ΄ Ἁ ὦ “- ξ΄“ ’ὔὕ 

ὦ χαῖρε καὶ σύ, παῖ σοφοῦ ἸΠανδίονος, 
“ “ “ "1 “)Ἅ 

Αὐγεῦ. πόθεν γῆς τῆσδ᾽ ἐπιστρωφᾷ πέδον ; 
ΑἸΓΕΥΣ 

Φοίβου παλαιὸν ἐκλιπὼν χρηστήριον. 
ΜΗΔΕΙΑ 

τί δ᾽ ὀμφαλὸν γῆς θεσπιῳδὸν ἐστάλης ; 
ΑἸΓΕΥΣ 

Ψ 3 “ ῇ, 3. ᾧ ’ 

παίδων ἐρευνῶν σπέρμ᾽ ὅπως γένοιτό μοι. 
ΜΗΔΕΙ͂Α 

Ν “ » Ν Ὧν ΜΝ, ’ ’ πρὸς θεῶν, ἄπαις γὰρ δεῦρ᾽ ἀεὶ τείνεις βίον ; 
ΑἸΓΕΥΣ 

» , » ’ὔ ΄ , 

ἄπαιδές ἐσμεν δαίμονός τινος τύχῃ. 
ΜΗΔΕΙΑ 

δάμαρτος οὔσης, ἢ λέχους ἄπειρος ὦν ; 
ΑἸΓΕΥΣ 

» 2 Ν Ἐν ΩΝ Μ 

οὐκ ἐσμὲν εὐνῆς ἄζυγες γαμηλίου. 
ΜΗΔΕΙΑ 

τί δῆτα Φοῖβος εἶπέ σοι παίδων πέρι ; 
ΑἸΓΕΥΣ 

΄ ᾿] ον “ 2, 

σοφώτερ᾽ ἢ κατ᾽ ἄνδρα συμβαλεῖν ἔπη. 
ΜΗΔΕΙΑ 

- Ν 2 -“" 

θέμις μὲν ἡμᾶς χρησμὸν εἰδέναι θεοῦ ; 
ΑἸΓΕΥΣ 

᾽ “- -“ μάλιστ᾽, ἐπεί τοι καὶ σοφῆς δεῖται φρενός. 
ΜΗΔΕΙΑ 

“-“ 4 

τί δῆτ᾽ ἔχρησε; λέξον, εἰ θέμις κλύειν. 
ΑἸΓΕΥ͂Σ 

᾽ “ Ἂ ΩΣ Ἁ »΄-"ὦ» , 

ἀσκοῦ με τὸν προὔχοντα μὴ λῦσαι πόδα, 
ΜΗΔΕΙ͂Α 

Ν Ἃ , ὃ τ Ἃ δ Φὼν, Θό 

πρὶν ἂν τί δράσῃς ἢ τίν᾽ ἐξίκῃ χθόνα ; 



ΜΕΌΒΑ 

ΜΕΡΕΑ 
ΨοΥ ἴο ἐῃδα «50, νυνῖβε Ῥαπάϊοπ᾽ β 50}, 
Αερευβ. ὙΠεθπος αὐτὸ ἐμοὺ 7ουγπογίηρσ ἐΠγοιρῇ 15 

ἰαπα ὃ 
ΑΕΘΕῦΒ 

Πβανίηρ [Πς δποίεπὲ ογδοὶα οὔ ῬΗοοριβ. 
ΜΕΒΕΑ 

ὙῺγ ἀϊάκι ἔποὰ ἔαγε ἴο βαγέῃ᾽ 5 ργορῃείίς πᾶνε} 
ΛΑΕΘΕῦΒ 

Τὸ δβκ μον βεεᾶ οὗ ομ]άτγεη τηῖσῃξ θὲ παΐπε. 
ΜΕΠΕΑ 

Ἕογε δανβηῃ !---αὐε Θἢ 1] 4]655 ἰ5 ἐμ 1186 ὉΠ] πον} 670 
ΑΕΘΕῦΒ 

ΟἸΣΙΑ]655.1 ἀπ, ΒΥ οἤδηοα οὔ βοῖὴς Θοδ᾽ 5 ψῃ]!. 
ΜΕΠΕΑ 

᾿ΤῊΪ5, ΨΊῸῊ ἃ ννῖξε, οὐ Κπουνίηρ ποῖ ἔπε οουθῃ} 
ΑΕΘΕῦΒ 

ΝΥ, ποῦ υπγοκεά ἕο ννεά]οοκ᾽ 5 με δπὶ Ϊ. 
ΜΕΡΕΑ 

Νον νυ ῃδῦ ἕο ἐῃεε βρακε Ῥῃοεβθὰβ Τουοἢϊησ ἴσσαε ὃ 
ΑΕΘΕῦΒ 

Πεερ νογᾶϑβ οἵ νυ]βάοιῃ ποῖ Ὁ τηδῃ ἔο ἰηὐευρυοί, 
ΜΕΘΕΑ 

υΠοαΐ 5ἰπ ταϊσῃξδ 1 Κπον ἐπε Θοά᾿ 5 ΓΕΡΙγὴ 
ΔΕΘΕῦΒ 

Ο γεά---οοοα 5Ξοοίῃ, ἰδ 455 ἃ υγῖβε νυϊξ τηοβέ. 
ΜΕΒΕΑ 

Ὑγηαῦ βαἱά ῃε Ὁ ϑ88γ, 1 βίη θὲ ποῖ ἕο Βδᾶγ, 
ΑΕΘΕΙΒ 

“1οο56 ποῦ ἔπε νυἱπε- 5 εἰ π᾿ 5 ἔογυναγα-Ἰαξεη ἔοος.--- 
ΜΕΒΡΕΑ 

ΤΠ] του 5Πῃου]ά5ὲ 4ο ν᾽ ῆδὲ ὉΠη σ᾽, ΟΥ ΤΘΔ ἢ ν]δὲ Ἰα πᾶ ὃ 680 
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ΜΗΔΕΙΑ 

ΑἸΓΕΥΣ 
Ἃ, Ἃ 5 « ’ 

πρὶν ἂν πατρῴαν αὖθις ἑστίαν μόλω. 
ΜΗΔΕΙ͂Α 

᾽ ’ Ι͂ “ 

σὺ δ᾽ ὡς τί χρήζων τήνδε ναυστολεῖς χθόνα ; 
ΑἸΤῈΤΣ 

,ὔ “ 

Πιτθεύς τις ἔστι γῆς ἄναξ Τροιζηνίας. 
ΜΗΔΕΙ͂Α 

παῖς, ὡς λέγουσι, Ἰ]έλοπος εὐσεβέστατος. 
ΑἸΓΕΥΣ 

,ὔ “ 7 “ ,ὔ 

τούτῳ θεοῦ μάντευμα κοινῶσαι θέλω. 
ΜΗΔΕΙ͂Α 

Ν οἷ ἱ ς Ἁ Ν ’ Ἁ " 

σοφὸς γὰρ ἁνὴρ καὶ τρίβων τὰ τοιάδε. 
ΑἸΓΕΥΣ 

᾽ Α [4 , , 

κἀμοί γε πάντων φίλτατος δορυξένων. 
ΜΗΔΕΙ͂Α 

ἀλλ᾽ εὐτυχοίης καὶ τύχοις ὅσων ἐρᾶς χοίη χ ρᾷς. 
ΑἸΓΕΥΣ 

Ψ Ν Ν » ’ “ ὦ τί γὰρ σὸν ὄμμα χρώς τε συντέτηχ᾽ ὅδε ; 
ΜΗΔΕΙ͂Α 

690 Αἰγεῦ, κάκιστος ἔστι μοι πάντων πόσις. 
ΑἸΓΕΥ͂Σ 

’ “- 

τί φής ; σαφῶς μοι σὰς φράσον δυσθυμίας. 
ΜΗΔΕΙΑ 

“ »“ ΄ 

ἀδικεῖ μ᾽ ᾿Τάσων οὐδὲν ἐξ ἐμοῦ παθών. 
ΑἸΓΕΥΣ 

’ “ " τί χρῆμα δράσας ; φράζε μοι σαφέστερον. 
ΜΉΔΕΙΑ 

΄Ὸἦ ΄ δ ΣΝ δοὸο ὩΝ ’ ᾿ »Μ 

γυναῖκ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν δεσπότιν δόμων ἔχει. 
ΑἸΓΕΥ͂Σ 

Φ “ Κ Μ ῇ 

ἢ που τετόλμηκ᾽ ἔργον αἴσχιστον τόδε ; 
ΜΗΔΕΙ͂Α 

σάφ᾽ ἴσθ᾽" ἄτιμοι δ᾽ ἐσμὲν οἱ πρὸ τοῦ φίλοι. 
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ΜΕΌΕΒΑ 

ΛΑΕΘΕῦΒ 
“Τῇ}} ἕο πε Πϑαυῖῃ ἀποδθβῖγαὶ ὑδοῖς ἔΠοὰ οοτηθ.᾽ 

ΜΕΌΕΑ 
Απά ἴποῖ, ναὶ ννου]άϑυ ὑποι βαἰ Ππρ' το {Π}|5 5ῃογο ἢ 

ΑΕΟΘΕῦΒ 
ΤἬοΓα ἴα πα ΡΙς[{Π6ὺ5, Κίησ οἵ ΤτοσζΖεη Π6,-- 

ΜΕΡΕᾺΔ 
Α πιδη τηοβῦ ρίοιβ, Ρε]ορβ᾽ 50η, ὕπον 58 γ. 

ΛΕΘΕῦΒ 
Τὸ Πίπη πε Οοα᾽ 5 γθββροηβεα ἴ ἔαϊη ννου]ά ἰε]]. 

ΜΕΡΕᾺΑ 
Υεώ--ἃ νγ]56 τῆϑπ, γγῆὴ0 Παΐῃ τ ἢ 51Κ1}} {Ππογείη. 

ἈΕΘΕῦΒ 
Υϑεδ, ΔΠα τὴν θεβὺ-θεϊονδα βρεδυ-4}}Ὦ.Ψἄ 

ΜΕΘΕΑ 
ΝΟΥ͂ ΡΙΌΒΡΕΥΙ ποι, ἀπά ννἱπ ἐΠῖπε δαγὶ᾿ 5 ἀεϑῖσγα. 

ΑΕΘΕῦΒ 
ὙῺΥ ἀτόοορβ {πίπε αγε ἢ-- νην {Πϊ5 ννδη-νναβιεα ἢπε} 

ΜΕΡΕΑ 
Αερευβ, οὗ ἃ}} πχθὴ μαβεβῦ 15 τηῖπα μι βΡαπά. 690 

ΑΕΘΕῦΒ 
ὙγΠηδὲ 5 γ᾽ δῦ ποι ὃ (ΟἸδθαυ]ν {6]] λα ἐπῖπε Πεαγί᾿ 5 ραΐη. 

ΜΕΡΕΑ ! 
Ηδ6 ντοηρβ τη6---ἰἰδϑοη, παν εὐ ΤΟΠΡΕα οὗ Πη6. 

ΑΕΘΕῦΒ 
ὙΥηδῖὲ Ππαῖῃ ἢβῈ ἀοπε ὃ Μῶοτγτε ρ]δίηϊ!υ [ε}} ἰξ ουὐ. 

ΜΕΡΕΑ 
Απούπου ν]8 Πα ἐδ κοβ, 5 Πουβ6 ἢ! ο]4᾽ 5 απ δε. 

ΑΕΘΕῦΒ 

Ηδ8! μαίῃ ες ἀδιδα ἴῃ ἐγαΐῃ ἐπὶ θαβοϑὶ ἀθρα ἢ 

ΜΕΡΕΑ 
χε: 181} ποὺ αἰβῃοπουγεά, οπμσα θο6]ονθά. 
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ΜΗΔΈΕΙΑ 

ΑἸΓΕΥ͂Σ 
, 2 ,ὔ δὰ Ν᾽ » ’ 

πότερον ἐρασθείς, ἢ σὸν ἐχθαίρων λεχος ; 
ΜΗΔΕΙΑ 

Υ͂ 3 ἡ Κ Ν ᾽ », , 

μέγαν γ᾽ ἔρωτα: πιστὸς οὐκ ἔφυ φίλοις. 
ΑἸΓΕΥΣ 

Μ Μ ε » 2 Ν ἴτω νυν, εἴπερ ὡς λέγεις ἐστὶν κακός. 
ΜΗΔΕΙ͂Α 

ἀνδρῶν τυράννων κῆδος ἠράσθη λαβεῖν. 

ΑἸΓΕΥΣ 
» “ , 

δίδωσι δ᾽ αὐτῷ τίς ; πέραινέ μοι λόγον. 
ΜΗΔΕΙ͂Α 

Κρέων, ὃς ἄρχει τῆσδε γῆς Κορινθίας. 
ΑἸΓΕΥΣ 

Ν Ἀ ὌΡΈ  Φ -΄“ ᾽ὔ 

συγγνωστὰ μὲν τἄρ᾽ ἣν σε λυπεῖσθαι, γύναι. 
ΜΗΔΕΙ͂Α 

5 . 2 , 

ὄλωλα: καὶ πρός γ᾽ ἐξελαύνομαι χθονός. 
ΑἸΓΕΥΣ 

Ν “ ον ς Ν ΟῚ ῇ 

πρὸς τοῦ; τόδ᾽ ἄλλο καινὸν αὖ λέγεις κακόν. 
ΜΗΔΕΙΑ 

᾽ , [οὶ "4 

Κρέων μ᾽ ἐλαύνει φυγάδα γῆς Κορινθίας. 
ΑἸΓΕΥΣ 

ΕΟ. ».9 Ὕ . Ρ] Ἁ δα γ.. 9 ῇ 

ἐᾷ δ᾽ ᾿Ιάσων ; οὐδὲ ταῦτ᾽ ἐπήνεσα. 
ΜΗΔΕΙ͂Α 

λόγῳ μὲν οὐχί, καρτερεῖν δὲ βούλεται. 
ἀλλ᾽ ἄντομαί σε τῆσδε πρὸς γενειάδος 
γονάτων τε τῶν σῶν ἱκεσία τε γίγνομαι, 
οἴκτειρον οἴκτειρόν με τὴν δυσδαίμονα, 
καὶ μή μ᾽ ἔρημον ἐκπεσοῦσαν εἰσίδης, 
δέξαι δὲ χώρᾳ καὶ δόμοις ἐφέστιον. 
οὕτως ἔρως σοὶ πρὸς θεῶν τελεσφόρος 
γένοιτο παίδων, καὐτὸς ὄλβιος θάνοις. 



τυ ΣῊ 

ΜΕΌΕΑ 

ΔΕΘΕῦΒ 

Απούμοϑυ ἴονθ νγα5 ὑΠϊς ἢ---οὐ ἢαῖθ οὗ ἐπθὸ ὺ 

ΜΕΡΕΑ 
71ωυεὲ ϑ---ἄεερ δπά Πίσῃ ἷβ ἸΙονε ἰ5 !--ἰγαϊτου ἴῃ ἰονα! 

ἈΕΘΕῦΒ 
Ανᾶν ν᾿ Πίτη, Γ ἢ6 θῈ θάᾶβε δ5 115 

ΜΕΘΕΑ 
Ηἰ5 Ἰονε νγὰβ ἔου δ τυ νυ Ἱ Ὁ ὈΥΠΟ68. 

ΑΕΘΕΌΒ 

ο σίνεος Πΐπη ἢϊβ ἀδυσῃΐεῦ ἢ 7Ὲ]] πηε 8]], 

ΜΕΡΕΑ 
Ογδοπ, γῃηο τα] εἴἢ [15 (οὐ π ΐδη ἰδ πα. 

ΑΕΘΕῦΒ 
ϑοοίῃ, Ἰαάγ, Γεάβοη νγὰ8 [δῦ που 5ῃου]άϑῇ συίενα. 

ΜΕΡΕΑ 
᾽ΤΙ5 ἀἄβθαΐῃ ἴο τη! ΥὟΓΥδθα, αἷβϑο δὴ 1 Ῥδῃϊβθά. 

ἈΕΘΕῦΒ 

Οὗ νῃοπιδ Α τηοπϑβίγοιβ το ηρ ὕπο Παηγχαβὺ πον ! 

ΜΕΌΕΑ 

ΟΥροη ἴγοτη (ουϊ πῆ αἀτίνες ἢ τὴηθ 8ηῃ θχίΐο. 

ΔΑΕΘΕῦΒ 
Ποίὴ «85ο0η βυευ {Πϊ5 ;ἢ---ἰ οουπὲ ἰ 5Π8π16 ! 

ΜΕΡΕΑ 
Ι͂Ὶ ργεΐεποα, πο--στεὺ Ὁ, μα βεδῖβ Ὁ ννε]}! 
Βαΐ 1 θαββεοῆ ἐπ66, ἰο, ἐγ "εαγὰ 1 τουςῇ,--- 
Ι οἴαβρ ἔῃγ Κπβαβ, ἴῃγ βιρρ)δηῦΐ τὴ 1 ποῦν :-- 
Ριΐν, Ο ρὐν τα {πες εν]]-βἴαυγεα, 
ΑΠα 566 τὴῈ ποῦ οαϑὺ ἔουίῃ ἴο ΒΟΙΘ  Θββηθββ : 
Βεοεῖνε ἴο ἃ ἤϑαυΐῃ-  ]αοα ἰη ἔῃ γ Ἰαὰπά, ἐπΐπε ἢ8]]5. 
50 Ὀγ Πεᾶνεπ᾽ 5 δ] εββίηρ γα {Ὁ "6 ἐν ἰονε 
ἴῃ ομ]άγεη, δηα ἰπ ἀδαΐῃ ὑπ γ561 θὲ Ὀ]εβῦ. 
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ΜΗΔΕΙΑ 

εὕρημα δ᾽ οὐκ οἶσθ᾽ οἷον ηὕρηκας τόδε' 
παύσω δέ σ᾽ ὄντ᾽ ἄπαιδα καὶ παίδων γονὰς 
σπεῖραί σε θήσω" τοιάδ᾽ οἶδα φάρμακα. 

ΑἸΓΕΥΣ 
πολλῶν ἕκατι τήνδε σοι δοῦναι “χάριν, 
γύναι, πρόθυμός εἰμι, πρῶτα μὲν θεῶν, 
ἔπειτα παίδων ὧν ἐπαγγέλλει γονάς" 

“- ΝΥ “- , - 

εἰς τοῦτο γὰρ δὴ φροῦδός εἰμι πᾶς ἐγώ. 
[οὕτω δ᾽ ἔχει μοι" σοῦ μὲν ἐλθούσης χθόνα, 
πειράσομαί σου προξενεῖν δίκαιος ἀ ὦν. 1 
τόσον γε μέντοι σοι προσημαίνω, γύναι" 
ἐκ τῆσδε μὲν γῆς οὔ σ᾽ ἄγειν βουλήσομαι" 

» δὴ ᾿Εν χν ὁ 2 » ᾿ », 

αὐτὴ δ᾽ ἐάνπερ εἰς ἐμοὺς ἔλθῃς δόμους, 
μενεῖς ἄσυλος κοὔ σε μὴ μεθῶ τινι. 
5 ο ᾽ ΦΆΡΆΑ, - Ε] ΄ , 
ἐκ τῆσδε δ᾽ αὐτὴ γῆς ἀπαλλάσσου πόδα" 
ἀναίτιος γὰρ καὶ ξένοις εἶναι θέλω. 

ΜΗΔΕΙΑ 
"Ψ Ὁ» ᾽ ᾿ ΄ ᾽ , , 

ἔσται τάδ᾽" ἀλλὰ πίστις εἰ γένοιτό μοι 
τούτων, ἔχοιμ᾽ ἂν πάντα πρὸς σέθεν καλῶς. 

ΑἸΓΕΥΣ 
- ᾽ ῇ, Ἃ , Ἂ ῇ, μῶν οὐ πέποιθας ; ἢ τί σοι τὸ δυσχερές ; 

ΜΗΔΕΙ͂Α 
πέποιθα" Πελίου δ᾽ ἐχθρός ἐ ἐστί μοι δόμος 
Κρέων τε" τούτοις δ᾽, ὁρκίοισι μὲν ζυγείς, 
ἄγουσιν οὐ μεθεῖ᾽ ἂν ἐκ γαίας ἐμέ' 
λόγοις δὲ συμβάς, καὶ θεῶν ἀνώμοτος, 
φίλος γένοι ἂν κἀπικηρυκεύμασι 
τάχ᾽" ἂν πίθοιο" τἀμὰ μὲν γὰρ ἀσθενῆ, 
τοῖς δ᾽ ὅλβος ἔστι καὶ δόμος τυραννικός. 

1 γγγυθθηῦδοη : ἴον Μ58. οὐκ. 



ΜΕΌΕΑ 

Του Κπονν δῦ ποὺ ψηαῦ σοοά ἔουίαπε που ἢαϑὺ 
[ουπά ; 

ΕῸΓ 1 νν1}]} ἐπα ἴῃ νυ οἢ 1] 4] 655Ππ655, Ψν1}} σαῖθ6 
ΤῊνΥ 5εβα ἴο στον ἴο 50Π5 ; 510} σΠδΙΤη5 1 ΚΠΟΥ. 

ΑΕΘΕῦΒ 
ΕῸΥ ΙΏΔΗΥ οδι1565 8Π| 1 τηϊη 66, ἰδαν, 
ΤΗϊβ στᾶσα ἴο σταηῦ ἔπΠ66 : ἔον {π6 (οαθ᾽ 58Κε ἤιϑδ ; 720 
ΤΉ ΘΗ, ἔου ὑπ γ ῥγομηἶβα οὗ ἃ βεεὰ οὗ 5018 ;; 
ΒῸΣ Βογείη Αδραϑιβ᾽ ΠΆΤῚ6 15 {Κα ἴο αἴ6. 
Βαΐῦ ὑπι5 ἰὐ 15---ἰῇ ἴο τὴν ἰαπα ὑποὰ σΟΠη6, 
Ιν}1}} ργοΐεοῦ ἔπεα 41} σδῃ : τὴν τἹρηϊ 
[5 {Π15; θα 1 ἔογθννάση ὑπΠ66 οὗ οπα τῃϊηρ---- 
Νοῦ ἔτομ ἐπὶς Ἰαπα ἴο ἰθδα πεε 1 οοπϑεπῦ; 
Βαυΐ, 1 ποὺ τεδοῃοβὺ οὗ ἔπ γ561} τηΐηα 4115, 
5αἴα 5ῃ]Ὁ ὑποι Ὀΐάε ; ἴο ποπα ψ1}} 1 γ᾽] {Π66. 
Βαΐ ἔγομι {15 ἰΙαπα ἵπποι τητϑὺ ἔῃ γ56}} Ἔβοὰρα ; 
ΕῸΣ Ἔνθ ἴο βίγϑηρσεῦβ ὈΪ]Δ 616 55 ν}1}} 1 Ρ6. 750 

ΜΕΡΕΑ 
80 θὲ ἴδ. ΥὙεῖ, ψεσε οαὐῃ-ρ εᾶσε σίνεη ἔου [ἢ 15 
Τὸ τη6, ἔπ6ῃ Πα 1 4111 νου]Ἱα οὗ ὑπεε. 

ΔΕΘΕῦΒ 
ΗΔ, ἀοΞξὺ ποῖ ἐτγιιβὺ τὴ6 ἢ---οΥ αὖ νγηδὺ ἀοβῦ βζυσταθ]α ὃ 

ΜΕΡΕΑ 
Ι {ταῦ {πε ; θαΐ τὴν ἴοεβ ἅτε Ρε]αβ᾽ Ποιβ6 
Απα σεοη. Οδίῃ-θοσπα, ἔμοὰ οουϊα εὺ παν δῦ γ]6]4 τὴ6 
Τὸ {π686, παι παν νου] ἀτὰρ τηθ ἔγτοσῃ ἐπα ἰαπά. 
Ηδαϑβὺ ποι θαΐὺ ρῥγοχηϊβδεά, το ἔπε (οαβ ὑπρ]εάρεάα, 
ΤΠοα τηϊρσηϊεϑὺ ὑὰση ὑπμεὶγ ἔα μα, τηϊρη ᾽ δῦ ΠΡ ΕΪΥ 

γίε!α 
Τὸ Πευ] -ϑασησηοπβ. δ γθηρίῃ] 655 15 ΤΥ Ο80186 : 
ν ε ] 1 15 οα ἐπμεῖν 5146, ἀπ ἃ θυ ΠΟΥ ΠοιιβΒ6. 740 
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ΜΗΔΕΙΑ 

ΑἸΓΕΥ͂Σ 

πολλὴν ἔλεξας ἐν λόγοις προμηθίαν' 
ἀλλ᾽ εἰ δοκεῖ σοι, δρᾶν τάδ᾽ οὐκ ἀφίσταμαι. 
ἐμοί τε γὰρ τάδ᾽ ἐστὶν ἀσφαλέστατα, 
σκῆψιίν τιν᾽ ἐχθροῖς σοῖς ἔχοντα δεικνύναι, 
τὸ σόν τ᾽ ἄραρε μᾶλλον" ἐξηγοῦ θεούς. 

ΜΗΔΕΙΑ 
ὄμνυ πέδον Γῆς πατέρα θ᾽ “Ἥλιον πατρὸς 
τοὐμοῦ, θεῶν τε συντιθεὶς ἅπαν γένος. 

ΑἸΓΕΥΣ 
,ὔ χ ΄ Ἃ “4 ᾿ ὃ “ , τί χρῆμα δράσειν ἢ τί μὴ δράσειν ; λέγε. 

ΜΗΔΕΙΑ 
, 3... .ὉΝ, }] “ “ ἄρον μ 9. Ὁ ω μήτ᾽ αὐτὸς ἐκ γῆς σῆς ἔμ᾽ ἐκβαλεῖν ποτε, 

μήτ᾽ ἄλλος ἤν τις τῶν ἐμῶν ἐχθρῶν ἄγειν 
χρήζῃ, μεθήσειν ζῶν ἑκουσίῳ τρόπῳ. 

ΑἸΓΕΥΣ 
» “Ὁ ς ᾿ 

ὄμνυμι Γαῖαν ᾿Ηλίου θ᾽ ἁγνὸν σέβας 1 
θεούς τε πάντας ἐμμενεῖν ἅ σου κλύω. 

ΜΗΔΕΙ͂Α 
᾿ ων δίς δ - ΡΟΣ Υ͂ ;», ἀρκεῖ" τί δ᾽ ὅρκῳ τῷδε μὴ ᾿μμένων πάθοις ; 

ΑἸΓΕΥ͂Σ 
ἃ τοῖσι δυσσεβοῦσι γίγνεται βροτῶν. 

ΜΗΔΕΙ͂Α 
χαίρων πορεύου" πάντα γὰρ καλῶς ἔχει. 
κἀγὼ πόλιν σὴν ὡς τάχιστ᾽ ἀφίξομαι, 
πράξασ᾽ ἃ μέλλω καὶ τυχοῦσ᾽ ἃ βούλομαι. 

ΧΟΡΟΣ 
ἀλλά σ᾽ ὁ Μαίας πομπαῖος ἄναξ 
πελάσειε δόμοις, ὧν τ᾽ ἐπίνοιαν 

1 Ῥρούβοη; Μϑ38. νϑγὺ Ὀθύννῃ λαμπρὸν φῶς δῃὰ φάος. 



ΜΕΌΕΑ 

ἈΕΘΕῦΒ 
Εογαϑῖρηῦ Ἔχοθεαϊηρ, ἰδᾶγ, ἰῃ ἴῃ ν νον 8! 
Υεὺ, 16 115 θῈ ἴῃ ψ1}},1 ἀγανν ποῦ Ῥδοκ, 
Υεα, ἴον την βοὶ 15 ὑΠ15 {Π6 βαξεϑῦ σοῦγβθ, 
Τὸ Πᾶνα ἃ ρΡθα ἴο 5ῆονν αηΐο ἴῃν ἔοαϑ ; 
Απα ἤτχτηϑυ βἴαπαβ ἴῃγν οαυβθ. πε Οδίῃ-σοαβ πᾶπλ6. 

ΜΕΡΕΑ 
ϑννθαῦ ὈΥ Εδυὶῃ᾽ 5 Ρ]αΐη, ἀπ Ὀγ τὴν [ας Πετ᾿ 5 ἔδίπευ, 
ΤῊ ὅυη, πα Ἰοΐη ἔπε (οαβ᾽ ψγνΒο]6 τάσδε ἐπεγεῖο, 

ΔΕΘΕῸΒ 
ὙΠπαῦ 1 ψν1}} 40 οΥ̓ ποὺ 4ο---τηᾶῦ ὃ ὅν οῃ. 

ΜΕΡΕΑ 
ΝΈνοΥ ἐΠγ561} ἴο οαβῦ τηα ἔουθἢ ἔῃ γ Ἰαηά, 
ΝΟΥ, 1 ἃ ἴοε οἵ τηῖπα ννου]α ἢ 816 τὴς ἔμεπςθ, 
Τὸ γίε]α πη ψἹ]Π] πσὶν ἀρ, γγ Β1]16 ἴμου ἀοκὺ ᾿ἶνθ. 

ΛΔΕΘΕῦΒ 
Βγ Εδυΐῃ, ὑῃ6 ϑ5.π᾿5 ρυχα τηδ]θβϑῖν, δηά 4}} 
Τὴ ἀοάβ5, 1 5υνεαν ἴο ἀθ146 Ὀγ {πὶ5 μου Παβὺ βξαϊά, 

ΜΕΡΕΑ 
Επουρῃ. ΕῸΓ τόκα ἔγοῖῃ νυ ῃδὺ ρεπα]ῖν ἢ 

ΔΕΘΕῦΒ 
ΤῊΘ νογβὺ ἐπαῦ βοουγσεῖῃ Οοα-ἀεβρίβίηρ τπθη. 

ΜΕΌΕΑ 
Ῥα85 οὴ ἴῃ νγὰγ γε]οϊοίηρ : 4}] ἰβ5 νγε]]. 
Ι ἴοο ν»1}] οοτηβ ψ ἢ 4}} βρεεα ἴο ἔπ γ Ὀυγρ, 
θη πυΐηα ἰηϊθηῦ 15 ὑσουρηΐ, τγ υνῖβὶ αἰϊαϊπεᾶ. 

[Εχιξ Δεσευϑ. 
σΗΟΕῦΒ 

Νον ἔπε ϑείοῃ οὗ Μαΐα, με νγαγέαγεν᾽ Κίηρ, 
Βυίπσ ὑΠδε βαΐε ἴο [ῃΐηθ ἤοπηθ, πᾶ ἔμε ἄγετ οὗ 

{πίης Πεασγῖ, 
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ΜΗΔΈΙΑ 

σπεύδεις κατέχων πράξειας, ἐπεὶ 
γενναῖος ἀνήρ, 
Αἰγεῦ, παρ᾽ ἐμοὶ δεδόκησαι. 

ΜΗΔΕΙΑ 
ὦ Ζεῦ Δίκη τε Ζηνὸς Ἡλίου τε φῶς, 
νῦν καλλίνικοι τῶν ἐμῶν ἐχθρῶν, φίλαι, 
γενησόμεσθα κεὶς ὁδὸν βεβήκαμεν' 
νῦν ἐλπὶς ἐχθροὺς τοὺς ἐμοὺς τίσειν δίκην. 
οὗτος γὰρ ἁνὴρ ἡ μάλιστ᾽ ἐκάμνομεν 
λιμὴν πέφανται τῶν ἐμῶν βουλευμάτων" 
ἐκ τοῦδ᾽ ἀναψόμεσθα πρυμνήτην κάλων, 

, ἡ" Χ Ι͂ 7 

μολόντες ἄστυ καὶ πόλισμα Ἰ]αλλάδος. 
ἤδη δὲ πάντα τἀμά σοι βουλεύματα 
λέξω: δέχου: δὲ μὴ πρὸς ἡδονὴν λόγους. 
πέμψασ ἐμῶν τιν᾽ οἰκετῶν ᾿Ιάσονα 
εἰς ὄψιν ἐλθεῖν τὴν ἐμὴν αἰτήσομαι" 
μολόντι δ᾽ αὐτῷ μαλθακοὺς λέξω λόγους, 
ὡς καὶ δοκεῖ μοι ταῦτα, καὶ καλῶς ἔχει" 
γάμους τυράννων οὺς προδοὺς ἡ ἡμᾶς ἔχει 
καὶ ξύμφορ᾽ εἶναι καὶ καλῶς ἐγνωσμένα" 
παῖδας δὲ μεῖναι τοὺς ἐμοὺς αἰτήσομαι, 
οὐχ ὡς λίπω σφε πολεμίας ἐπὶ χθονὸς 
ἐχθροῖσι παῖδας τοὺς ἐμοὺς καθυβρίσαι, 
ἀλλ᾽ ὡς δόλοισι παῖδα βασιλέως κτάνω. 
πέμψω γὰρ αὐτοὺς δῶρ᾽ ἔχοντας ἐν χεροῖν, 
νύμφῃ φέροντας, τήνδε μὴ φεύγειν χθόνα, 
λεπτόν τε πέπλον καὶ πλόκον χρυσήλατον' 
κἄνπερ λαβοῦσα “κόσμον ἀμφιθῇ χροΐ, 
κακῶς ὀλεῖται πᾶς θ᾽ ὃς ἂν θίγῃ κόρης" 
τοιοῖσδε χρίσω φαρμάκοις ὡρήματα. 
ἐνταῦθα μὲν δὴ τόνδ᾽ ἀπαλλάσσω λόγον" 
ὥμωξα δ᾽ οἷον ἔργον ἔστ᾽ ἐργαστέον 



ΜΕΌΕΑ 

ΤῊΣ ϑυνεοῦ νἱβίομβ ὑπαῦ νη ἢν ἔεεῖ, τηᾶγϑὺ ποὺ 
ὑγίησ 

Τὸ δοοοιηρ 5ητηθπῖ, Αθρθαβ, ἴῸΓ ποὸνν [5 τΠϊηνσ 
Ηδῖῃ ἴαυρσῃῦ τα ἤονν ΠΟΌΪ6 ἔποι γῇ. 

ΜΕΡΕΑ 
Ο Ζευβ, Ζευθ᾽ ἀδυρῆϊεῦ «υβύϊοα, Τὐρηῦ οὗ τῆς 

50! 
Ον Υ ΤΥ ἴοαβ ὑπ υτηρηδηΐ πονν, τὴν ἔπ] 6 65, 
5841} νὰ Ὀεδοοῖηα : οὐἱἵ' ἔδεῦ ἀγα οὴ {πε ραΐῃἢ 
Νονν ἰβ ἔπεσε πορε οὗ νβῆσϑδποα ὁ ΤΥ ἴοαβ. 
Εογ {15 τηδη, ἔθυε ὑγΠΘΓΕ ΤὴΥ σῇ γεΆ ΚΠ 685 ἰὰν, 
Ηδζῃ ἴον τὴν ρ᾽ οἵβ ἃ ἢάνεη ἴῃ βἴουτη ἃρρβᾶγεά. 
Τὸ Πἶπὶ τὴν θαυ ̓ 5 ἔδυ - Παυγβοὺ τα Κα 1 ξαβῦ, 
Γὸ Ῥα]]αβ᾽ Ὀαγρ Πα ἔογίγαβϑβ ἤθη 1 σῸ. 
Απα Δἃ]] τὴν ρἱοῖβ ἴο ἔπε ψ1}} 1 {6}} πον ; 

ΝΟΥ Ιοοκ 1 {παῖ τὴν υνογβ 5Βῃου]ᾶ ρ]εάβαγα ἔπεα :-- 
Οπεα οὗ πΐπα ΠουΞΈ ΠΟ] νν1}} 1 βοπα ἴο «}450Π, 
Απα ν}1}} επίγεαὺ ἢΐτὴ ἴο τὴν βἰσῃὲ ἴο φομη6 ; 
Απα 5Ξοῦδ ψογάβ, θη μα οοπηείῃ, νψ}1}} 1 βρεδῖκ, 
ϑαγίηρ, “Τὴν ψΜ}1}} 15 τηΐηθ,᾽᾿ 8π4, “1 15 νι ε]]᾿᾿; 
ϑαγίηρ, 15 του] πηδυτίασθ, τὴν Ὀεΐγαγαὶ, 
[5 οὐν δαναπίαρε, ἀπα τἱσῃῦ νν ε]] ἀδνίβεα, 
Ι ΜΠ] ρευϊτοπ ὑΠαὖ τὴν 50η5 τηδῦ 5ἴαγ--- 780 
Νοῦ ἔογ ὑπαῦ 1 ψνου]α ἰεανε οα Ποβέϊ]α 501] 
ΟΒΙΠ]άγεπ οὗ τηΐπε ἔῸυ ἔοεβ ἕο ἔγαιρ]Ὲ οη, 
Βαυΐ {Π6 Κίπρ᾽5 ἀδιρ ἴευ 50 Ὀγ σιμ]α ἴο 5]ᾶν. 
ΕῸΓ 1 ν}1}] Ξεπα ἔθη ὑεαυίηνσ σἱ ἐς ἴῃ Παπα 
ὕπῖο {Πα Ὀγία6, ἐπαῦ ἔμεν τὰν ποὺ ΡῈ θαπίϑῃεᾷ, 
Α τοῦα ἤπε-βριῃ, ἃ σοϊάδῃ αἰδάδυ. 
1 5η6 τεοεῖνε 8η4 40ῃ τηΐηθ οὐπδιηθηΐβ, 
16 518}1] 58|6 ψνγεϊοῃεα]ν, ἀπά 411 ψγῆο ἰοιο Πετ; 
 ἀτὰρβ 50 ἀγεδα ψ}1}} 1 δποῖὶπὲ τὴν οἱ ϑ. 
Ηονθεὶξ Ππευε 1 ρᾶ85 {Π15 βίουυ Ὀγ, 00 
Αηά νγ81} {πε ἀεεὰ ἐπαΐ γεῖὺ ἔοσ τὴηβ σειηδίπβ 

κα ΝΕ φ 
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ΜΗΔΕΙΑ 

τοὐντεῦθεν ἡμῖν: τέκνα γὰρ κατακτενῶ 
τἄμ᾽: οὔτις ἔστιν ὅστις ἐξαιρήσεται" 
δόμον τε πάντα συγχέασ᾽ Ἰάσονος 
ἔξειμι γαίας, φιλτάτων παίδων φόνον 
εύγουσα καὶ τλᾶσ᾽ ἔργον ἀνοσιώτατον. 

οὐ γὰρ γελᾶσθαι τλητὸν ἐξ ἐχθρῶν, φίλαι. 
ἴτω" τί μοι. ζῆν κέρδος ; ; οὔτε μοι πατρὶς 
οὔτ᾽ οἶκος ἔστιν οὔτ᾽ ἀποστροφὴ κακῶν. 
ἡμάρτανον τόθ᾽ ἡνίκ᾽ ἐξελίμπανον 
δόμους πατρῴους, ἀνδρὸς “Ελληνος λόγοις 
πεισθεῖσ᾽, ὃς ἡμῖν σὺν θεῷ τίσει δίκην. 
οὔτ᾽ ἐξ ἐμοῦ γὰρ παῖδας ὄψεταί ποτε 
ζῶντας τὸ λοιπὸν οὔτε τῆς νεοζύγου 
νύμφης τεκνώσει παῖδ᾽, ἐπεὶ κακὴν κακῶς 
θανεῖν σφ᾽ ἀνάγκη τοῖς ἐμοῖσι φαρμάκοις. 
μηδείς με φαύλην κἀσθενῆ νομιζέτω 
μηδ᾽ ἡσυχαίαν, ἀλλὰ θατέρου τρόπου, 
βαρεῖαν ἐχθροῖς καὶ φίλοισιν εὐμενῆ" 
τῶν γὰρ τοιούτων εὐκλεέστατος βίος. 

ΧΟΡΟΣ 

ἐπείπερ ἡμῖν τόνδ᾽ ἐκοίνωσας λόγον, 
σέ τ᾽ ὠφελεῖν θέλουσα, καὶ νόμοις βροτῶν 
ξυλλαμβάνουσα, δρᾶν σ᾽ ἀπεννέπω τάδε. 

ΜΗΔΕΙ͂Α 
οὐκ ἔστιν ἄλλως" σοὶ δὲ συγγνώμη λέγειν 
τάδ᾽ ἐστί, μὴ πάσχουσαν ὡς ἐγὼ κακῶς. 

ΧΟΡΟΣ 

ἀλλὰ κτανεῖν σὼ παῖδε τολμήσεις, γύναι; 
ΜΗΔΕΙΑ 

οὕτω γὰρ ἂν μάλιστα δηχθείη πόσις. 
ΧΟΡΟΣ 

σὺ δ᾽ ἂν γένοιό γ᾽ ἀθλιωτάτη γυνή. 



ΜΕΌΕΑ 

Το ὑτγίπρ ἴο Ρ855 ; ἴογ 1 ψνν1}} 5]αν τὴν οἢ] ἄτθη, 
Υ̓εα, πλΐπα : ΠΟ τῇδ 5}Π|4}} ρ'υοκ ὑπδπ ἔτῸΠπῚ Πηΐπα 

Βαπά. 
ΤΉεη, μανίηρσ Ὀγουρἢϊ 41} «[ἀ50Π᾿5 Ποι56 ἴο νυ ῸΚ, 
[Ἰεδᾶνὰ {πε ἰαπά, ἤδείϊηρ τὴν ἀθαγ θα] )68᾽ Ὀἱοοά, 
Απαὰ Βανίηρ ἀαγοα ἃ ἀδδα τηοϑβῦ ἱτηρί οι. 
ΕοΥ ὑπο παγΆ Ὁ]6 ἀγ6 το. Κ5 οὗ 068. 
Ι,εὖ 411 σὸ : νν»ῆδῦ 15 πὸ ἴο τη ἢ ΝΟΥ͂ ΘΟ ΠΕΥ 
ΝΟΥ ᾿οπηῈ Πᾶνα ἴ, ΠΟΥ Γαΐ σα ἔγτοτη τηΐπα 1115. 
ΤΠἼεπ εὐταα [, ἰπ πε ἀν ἤδη 1 [ὈΥβοοὶς 800 
Μῦν ἔδιῃου᾽ 5 4115, Ὀγ γοῃ το κ᾽β νου 5 θα ρι]οά, 
ΠΟ νι (οὐ 5 ΠΕΙΡ 5}4}} σε πᾶ δὺ τηθ γδαυῖζαὶ. 
ΕῸΥ πανοὺ ᾿ἰνίπρσ 5Π4}} ἢ6 566 Πεποείογι ἢ 
ΤῊΣ 5ο0η5 1 Ῥάᾶγα ἢϊπη, ΠΟΥ 8Π4}} ἢ θερεῖ 
Α 50η οὗ ἢϊβ πονν Ὀγά 6, ἐπαὺ ψγεΐςῃ ἐογεαοοιηοα 
ἴῃ ΔΡΌΠΥ ἴο 616 Ὀν ἀτιρβ οὗ τηΐπα. 
[εὖ ποπα δοοουηῦΐ τη6 ἱπηροϊθηΐ, ΠΟΥ ννδᾶκ, 
ΝΟΥ͂ 5ρ γ101655 !--Ο πᾶν, ἴῃ οὔμεὺ βοσχΐ, 
Οτίμα ἴο τὴν ἴοοβ, ἀπα Κίπαϊν ἴο τὴν ἐγ] 6 Π 65. 
Μοῦ σ]ογίοιβ 15 πε [Πἴ6 οὗ βςἢ δβ5 1. Ὁ 810 

σΗοΗῦΒ 
5ίπος μου Παβὲ πηδάθ της ραγΐπευ οὗ {ῃϊ5 ἔδ]6,-τς 
Ὑυ]Βῃϊηρ ἴο ΠΕΡ {πεεϑ, ἀπα γψεὺῦ Ἵπμπατιηρίοπίηνσ 
ΤῊΕ ᾿ᾶννβ οὗ τηξῃ, [ 5ξᾶν, 4ο ἔποι ποῖ {15 ! 

ΜΕΘΕΑ 
ΤῸ οαπποῦ Ὀὲ "αὖ 50: γεὺ γεάᾶβοῃ ἴβ5 
Ταῦ μου 580 ὑΠ15, νῆο ἁσῦ ποῖ ψνγοηρεά δ5 Ϊ. 

σηοηῦβ 
γομδη, υν}] Ὁ Πᾶνα {πε Πεατὶ ἴο 514Υ ἔῃ 50η5 ὃ 

ΜΕΡΕΑ 
Υβα : 50 τηΐπα Βυβραπα᾽ 5 μεαγὲ 5}8}} πηοϑὲ θῈ ψταηρ. 

σΗοΒῦΒ 
Βαΐ δου οὗ ννἵνεβ τηοϑδὺ ψσείομεα 5ῃου]άβι Ῥεοομηδ. 
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ΜΗΔΈΙΑ 

ΜΉΔΕΙΑ 
ἴτω: περισσοὶ πάντες οὗν μέσῳ λόγοι. 
) 3 3 ,ὔ ᾿ ῇ Ὁ» ͵7] 

ἀλλ᾽ εἶα χώρει καὶ κόμιζ᾽ ᾿Ιάσονα'" 
εἰς πάντα γὰρ δὴ σοὶ τὰ πιστὰ χρώμεθα. 
λέξῃς δὲ μηδὲν τῶν ἐμοὶ δεδογμένων, 

εἴπερ φρονεῖς εὖ δεσπόταις γυνή τ᾽ ἔφυς. 

ΧΟΡΟΣ 
᾿Ερεχθεΐδαι τὸ παλαιὸν ὄλβιοι στρ. α' 
καὶ θεῶν παῖδες μακάρων, ἱερᾶς 

» Ρ] υ» » 3 ἐ 

χώρας ἀπορθήτου τ ἀποφερβόμενοι 
Ψ ’ὔ ΔΝ Ἂ Β ΄ 

κλεινοτάταν σοφίαν, ἀεὶ διὰ λαμπροτάτου 
» ἐς ἴω 524 ! », 3. .ς Ν 

βαίνοντες ἁβρῶς αἰθέρος, ἔνθα ποθ᾽ ἁγνὰς 

ἐννέα ἸΠιερίδας Μούσας λέγουσι 
ξανθὰν ᾿Αρμονίαν φυτεῦσαι" 

“ 3 “ 

τοῦ καλλινάου τ᾽ ἀπὸ Κηφισοῦ ῥοὰξΓή ἀντ. α' 

τὰν Κύπριν κλήζουσιν ἀφυσσαμέναν 
χώραν καταπνεῦσαι μετρίας ἀνέμων αὔρας" 
ἀεὶ δ᾽ ἐπιβαλλομέναν 

ὧν 47. Δ « , , , Ἂ: 

χαίταισιν εὐώδη ῥοδέων πλόκον ἀνθέων 
- ’ 7 , ' 

τᾷ σοφίᾳ παρέδρους πέμπειν ἔρωτας, 
’, “ ΄ 

παντοίας ἀρετᾶς ξυνεργούς. 

πῶς οὖν ἱερῶν ποταμῶν σαρο θ᾽ 
ἢ πόλις ἢ φίλων 

πόμπιμός σε χώρα 



ΜΕΌΕΑ 

ΜΕΡΕΑ 
50 θὲ ἴἴ : νναβὲβα ἀὐα 4}1] ῃἰ πα ουῖηρ νγογᾶϑβ. 
Βυῦ Πο! [ἐπέεῦ νυ 58} σὸ ποι ἃπα «(}0450Πη Ὀτίηρ ἴο 

Τη6--- 820 
Τῆοα ΠΟΙ 1 156 Ὁ νεῖν ἀεεα οὗἉ ἐγιιδῦ, 
Απα Ιοοκ ποι [61] ποπα διιρσῃῦ οὗ πηῖπα ἱπιεηῦ, 
ΠῚ τῃϊη6 15 Ιογὰ] βευνίοθ, [πο ἃ νγοϊηδη. 

[χειρί ΜΕΌΕΑ ἀπ ΝΌΗΞΕ. 

σΗΟΗῦΒ 
Ο ΒΔΡΡΥ {πε τος ἴῃ ἔπε ἀσὲβ οάξῃ (8. 1) 

Οἵ Ἐγεοδίηδαβ, {Π6 βεεα οὔ {πε Ὀ]οοῦ Οοαϑ᾽ [ἴπ6, 
ἴῃ ἃ ἰαπᾶ ὑπγανασεά, ρεδοθ- 6 Ὁ] 46 η, 
Αγ αυδῆϊησ οἵ ὙΥ Βα ουη᾿ 5 σ]ουοιβ ν]Π6, 

Εν οι {Πγοι ἢ δἰγ 167-51 ηΐησ ὈτΊσ Εν 8930 
Α5 οἡ ψ]πηρβ Ὀρ}1 πε ρδοίησ ΠΙΡΉΙΥ, 
Ὑγῆθτα Ηδυτηοηΐα, ἔμαν ἰ6}}, οἵ ὑπ ἔγεββεβ σοί}, 

Βαγα ἐῃς Ρίευα Μαβ65, {Π6 βἴδίη]655 Νίηδ.} 

(4π|. 1) 

Απα {Π6 5ἔγεδμηβ οἵ (δρῃϊβιβ {πε Ἰονεὶγ-ἥονίηνσ 
ὙΠ6Υ {611 μον ὑπμε [8αγ οὗ Ογρτιβ ἄγεν, 

ΑΠα ἴῃ Ζερηγτ-ν δ οὗ {ῃ6 νῖπαβ βυνεεῦ-Ὀ] νην 
Βτδαϊῃβα ονεῦ Αἰὐὐοδ᾽ 5 Ἰαπᾶ ἐῃεὶν ἄεν. 

Οὐ δι᾿ 80η5 βῃεδαίΐηρσ ἴον ψῇῃΐϊοῖ, ἐῃτοηεά ἴῃ 
ἾοΥ 

Βγ ΥΊ βάου, 5ῃαρεβ μδὺ ΠδύοΪο βίου ; 840 
Απά ονδῖ Πδὺ ἢδὶν 15. 58η6 ζῃγονίηρ, ῃγονίηρ, 

Ἀοβ65 ἰῇ οἄογουβ ψγθαΐῃβ ἀγα ΠΕΥ,. 
[ἰ6-Θηογ ΜΕΘΕΑ. (ϑέν. 2) 
Ηον ἴπμεη 5ῃου]α {ῃ6 Βα]]οννεα οἰΐν, 

ΤῊΕ οἷν οἵ βδογσεα νναΐευϑ, 
ὙΥ ΒΙΟἢ 5}16145 νι ΠΕΥῚ συδτγαϊδη Παπά 

1 Απούποσ ἱπίδγργαίαϊου ἰδ δαῦδ}]ν δαπηϊ θα ὈΥ {6 
ατερι--- τον, βουγῃ ὈΥ ὑπ6 δίπιξεβ, ὕΠ6 βύδι ]655 ΝΊΠ6.᾽ 
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ΜΗΔΈΕΙΑ 
- 

Ἀ 

τὰν παιδολέτειραν ἕξει, 
Ν ΕῚ «ς ων τ ΤᾺΝ 

τῶν οὐχ οσίαν μετ ἄλλων ; 

σκέψαι τεκέων πλαγάν, 
7 Ι͂ π Ε 

σκέψαι φόνον οἷον αἰρει. 
4 ἈΝ ͵ὔ 7 

μή, πρὸς γονάτων σε πάντως 

ὔ Ἄν Ὁ , 

πάντη σ᾽ ἱκετεύομεν, 

, ΄ 

τέκνα φονεύσῃς. 

πόθεν θράσος Τὴ φρενὸς ἢ 
ἈΝ Υ 3, χειρὶ τέκνοις σέθεν 

4 

καρδίᾳ τε λήψει, 
ἣν ΄ ῇ 

δεινὰν προσάγουσα τόλμαν ; 

πῶς δ᾽ ὄμματα προσβαλοῦσα 

τέκνοις ἄδακρυν μοῖραν 
, ΄ ᾽ ’ὔ 

σχήσεις φόνου ; οὐ δυνάσει, 

παίδων ἱκετᾶν πιτνόντων, 
,ὔ ΄ ’ 

τέγξαι χέρα φοινίαν 

τλάμονι θυμῷ. 

ΙΑΣΩ͂Ν 

ἀντ. β6' 

ἥκω κελευσθείς" καὶ γὰρ οὖσα δυσμενὴς 
», Ἃ «ς ΄ ἴω ,ὔ » ) ΝᾺ » 

οὔ τἂν ἁμάρτοις τοῦδέ γ᾽, ἀλλ᾽ ἀκούσομαι 
Ψ ΄-“΄“ ͵ Ν ᾿] ᾽ »ο- ᾽ 

τί χρῆμα βούλει καινὸν ἐξ ἐμοῦ, γύναι. 



ΜΕΌΒΑ 

ΑἹΙ τἰεπᾶβ ὑπαὶ νου] ἔαγε ΤΠγοῦρἢ ΠΕ Ἰαηᾶ, 
Βδοοῖνα ἃ τη ἄθσοϑϑ ὈΔΠΠηΘΩ͂, 

γῆ. Πιδᾶ 5ἰδισῃξεγοα Ποὺ θΔ 0658 ψΠουΐ οἱΐγ, 
Α ρο]]αΐίοι ἀπά 8ὺ οἵ ΠῸῚ ἀδυρῃξεουβὴὺ 860 

Ι͂η {πῖπὸ Πθαγί 5 ποι ρἢηῖβ βεὺ Ὁ Ρεΐοτγα {Π66--- 
Τὸ τηὰγοΥ ὑπ ἔσαν οὗ ἔῃ ν νου} ! 

Ο ὉπΠῖπκ ψῇΠδῦ [Ὁ τπηρᾶπεῖῃ ἴο 518 
ΤῊΥ 50η5--Παῦ ἃ ἀδεα {Πϊ5 ἂν 
Του ψου]άκὺ ἀο! Βγυ ἴπν Κπϑαβ γγὰ ῥΥ͂ΑΥ, 

Βγ ἤδάνεπ δηα δδυΐῇῃ νγα ἱπηρίοσα Πα, 
1)64] ποῦ ἴο ἴῃγ θᾶ065 βιιοἢ ἃ ἀόοσῃ ! 

(Δηι. 2) 

Ο νῆεποο, απ Ὁ ψἤθποα νυ] μου σαΐη {Π 6 ς 
506ἢ ἀεβρεγαΐα Παυα!Ποοά 

ΤΠδὶ ῸΓ βρ τὶῦ 50 Πα πα 5 5Π8]] βεῦνε, 
Ταῦ 51}4}} βἰσεησίμαπ {πῖπε Πεατῖ, {Ππαὺ 5}4]] 

ΠΕΙ͂νΕ 
ΤΗΐϊης Πδπά, ἐπαὺ 10 5841] ποῦ βύυεῦνθ 

Ετότὰ ἴΠ6 τας] 655 ἀθεα ἐμδῦ 5}8]] βἴαίη πες 
ὙΠ ΠοΥΤΟΥ οἵ Ομ] γθ π᾿ 5 Ὀ]οοα ἢ 

Ο πον, ψῇδη {πη αγαβ8 ἔποι τὺ ᾿ὰγπηρ 8600 
Οπἡ ἴῃν {16 ομ68, ννὴῦ που γεΐγαϊ ἢ 

ΤΠΕ τηοὐῃουποοᾶ ἴῃ {Π66, ἴο ἴδε] 
Νο ὕρνγε]ηρ οἵὗἉ ἔδαυβ ἢ (ὐδηβὺ ἔμοα 5ἔςεεὶ 
ΤῊν Ὀγθαϑῦ ψ ἤεη {ῃγ ΟΠ] άσεη Κηδεὶ, 

Τὸ οὐτηβοη ἐπῖηθ ἢδπα, ἢ ἀπγεδγηΐησ 
Ηϑβατγὶ ἔου ῃγυ ἀδυ]πηρβ 516] ὃ 

πίον 1.50Ν. 
ν 7Α80Ν 

Ι αὖ ἴῃγ ὈΙααϊπρ' οοτηα : δἰ θεὶδ τὴν ἔοε, 
ΤῊϊ5 συᾶοα ὑῃοὰ 58] ποῦ τηΐβϑ ; θυ 1 ψΨ1}} ΘΓ 
Ὑγηαῦ πὸνν ὑπίηρ,, ἰΙδᾶγ, μοι ἀοβὺ νυ ]βἢ οὗ τηβ. 
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ΜΗΔΈΙΑ 

ΜΉΔΕΙΑ 
ἸἸᾶσον, αἰτοῦμαί σε τῶν εἰρημένων 
συγγνώμον᾽ εἶναι" τὰς δ᾽ ἐμὰς ὀργὰς φέρειν 
εἰκός σ᾽, ἐπεὶ νῷν πόλλ᾽ ὑπείργασται φίλα. 
ἐγὼ δ᾽ ἐμαυτῇ διὰ λόγων ἀφικόμην, 
κἀλοιδόρησα' σχετλία, τί μαίνομαι 
καὶ δυσμεναίνω τοῖσι βουλεύουσιν εὖ, 
ἐχθρὰ δὲ γαίας κοιράνοις καθίσταμαι 
πόσει θ᾽, ὃς ἡμῖν δρᾷ τὰ συμφορώτατα, 
γήμας τύραννον καὶ κασιγνήτους τέκνοις 
ἐμοῖς φυτεύων ; οὐκ ἀπαλλαχθήσομαι 
θυμοῦ ; τί πάσχω, θεῶν ποριζόντων καλῶς ; 
οὐκ εἰσὶ μέν μοι παῖδες, οἶδα δὲ χθόνα 
φεύγοντας ἡμᾶς καὶ σπανίζοντας φίλων ; 
ταῦτ᾽ ἐννοήσασ᾽ ἠσθόμην ἀβουλίαν 
πολλὴν ἔχουσα καὶ μάτην θυμουμένη. 
νῦν οὖν ἐπαινῶ: σωφρονεῖν τέ “μοι δοκεῖς 
κῆδος τόδ᾽ ἡμῖν προσλαβών, ἐγὼ δ᾽ ἄφρων, 
ἡ χρῆν μετεῖναι τῶνδε τῶν βουλευμάτων 
καὶ ξυμπεραίνειν καὶ παρεστάναι λέχει 
νύμφην τε κηδεύουσαν ἥδεσθαι σέθεν. 
ἀλλ᾽ ἐσμὲν οἷόν ἐσμεν, οὐκ ἐρῶ κακόν, 
γυναῖκες" οὔκουν χρῆν. σὲ ὁμοιοῦσθαι κακοῖς 
οὐδ᾽ ἀντιτείνειν νήπι᾽ ἀντὶ νηπίων. 
παριέμεσθα, καί φαμεν κακῶς φρονεῖν 
τότ᾽, ἀλλ᾽ ἄμεινον νῦν βεβούλευμαι τόδε. 
ὦ τέκνα τέκνα, δεῦτε, λείπετε στέγας, 
ἐξέλθετ᾽, ἀσπάσασθε καὶ προσείπατε 
πατέρα μεθ᾽ ἡμῶν, καὶ διαλλάχθηθ᾽ ἅμα. 
τῆς πρόσθεν ἔχθρας εἰς φίλους μητρὸς μέτα' 
σπονδαὶ γὰρ ἡμῖν καὶ μεθέστηκεν “χόλος. 
λάβεσθε χειρὸς δεξιᾶς" οἴμοι κακῶν. 



ΜΕΌΞΕΑ 

ΜΕΡΕΑ 
9450, 1 δϑῖκ {πες ἴο ἔογρίνε {Πς ννογᾶς 
[αἴθ -ϑροκαπ. 61} πο τπὰγοϑδῦ σαπον ὈΘῚΓ 8170 
ὙΠ τὴν νυν] τηοοά, ἔῸΓ 4}} ὑΠ6 οἹὰ Ἰονβϑ᾽ 5 βακϑ. 
Νονν Πᾶνα 1 οδ]] δα τηγ561} ἴο δοοοιπῦ, ἀηα γα]οά 
ὕροῃ τηγβε].-“ ννγείςῃ, ἡ Πεγείοσε δηὶ 1 τηδα ἢ 
Απα ψ ῃογοΐογα τὰρα ἀραϊηβὺ σοοα ΘΟ. Π56]]0Υ8, 
Απᾶά δ δὖ [δυα νν ἢ σὰ] 6 γ5 οὐ {πΠῸ Δ πᾶ, 
Απα ν ἢ τὴν Ἰοστα, ΠῸ ἡγοΥ ΚΒ τὴν νοῦ οὶ σοοῦ, 
ν εααϊηρσ ἃ τονδὶ] Ποιιβθ, ἴο σαΐβα ρ Ὀγεῖἤγο 
Ὀπῖο τὴν βοπβ: ἢ 834]] 1 ποῖ οδᾶβε ἔγοπῃ σαὶ ὃ 
ὙγΠηδῦ δ] εἴ τὴθ, ἤδη {πῸ οὐ ργοῆεν θοοπβὺ 
Ηδνε ἴ ποῦ οι] άγοη ἢ Κπον [ ποὺ ἐπΠαὺ ννῈ 880 
ΑΥδ6 δχῖ]αβ ἔτομ Οὐ Οὐ ἰαη4, Ἰδοκίηρ ἐγ Ἔ πα5 ἢ 
ΤῊ τηυβίηρ,, νγὰ8 1 πνᾶτα ἐῃαὺ 1 Πα πυγβεα 
ΕΌΠΥ Ἔχοθθαϊηρ, ΔΠΡῸΥ τ Ποιΐ οαιι56. 
Νονν ἴπ6ῃ 1 ργαῖβα {Πεε : νῖβα ποῖ βεοιη βὺ ἴο Π16 
ἴῃ σαϊπίηρ τ15 ὑΠ15 Κίη5 ΠΡ, 56 η56]685 1, 
ΏοΟ ἱπ ἴπμεβε σοῦηβ6]β βῃουα ἢᾶγα θεεη ἐπίπα 

ΑἸΪν, 
Ηδνε εὐτνοῖδα 411, Πανε ἀξοκεά {ῃ6 Ὀυϊ44] οοιοῇ, 
Απά Ἰογεά ἴο τηϊηϊβίευ απἴο ἴῃς Ὀτίαε. 
Βαϊ νγε 8τ6---οῆθῃ : πεαᾶβ ποὺ ΠδύβΠοΥ ψνοσα. 
Υεὖ 5Πουϊαβὺ ἔπου ποῦ ἔου εν] γα ποὺ δν]], 890 
ΝΟΥ͂ Ρἰὺ ἀραϊηβῦ τὴν ΓΟ] ]γ [0]]ν οἵ ἐπα. 
Ιγι614, οοη αββίηρ' τη 6 ππνν]βάοη ἔῃ 6 Π, 
Βαυΐ απο θεύξζευ ΘΟ 5615 ΠΟῪ Δ 6ΟΠΊΘ. 
ΟἸΠ]άΎ πη, τὴν ΟΠ] άγθη, ΠῚ ΠΟΥ : ἰεανε ἐπα Πουδ: 

[πίθου ΘΗΠΌΒΕΝ. 
(ὐοπι6 ἔοσυίῃ, βαϊαΐε γοὺν ἔαίμοθυ, ἀπα ν τ της 
Βιά Πίτη ἔδγενε] : με σεοοπο]δα ἴο ἔν πα 5 
Υε, ψ ἢ γουτγ τηοῖμου, ἔγομὰ ἐπε μαῖα ο᾽ εγραϑί. 
Ττασα 15 θεὔνγεθη τ15, ΤΆ ΠΟΘΙ δίῃ σίνεῃ Ρ]δοο. 
ΟΙδβρ γα ἢϊ5 τἱρῃῦ μαπα. νος ἔου διῃθυβηῃ6α 1115! 
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ΜΗΔΈΙΑ 

90 ὡς ἐννοοῦμαι δή τι τῶν κεκρυμμένων. 
ἃρ᾽, ὦ τέκν᾽, οὕτω καὶ πολὺν ζῶντες χρόνον 
φίλην δ Άξες ὠλένην ; τάλαιν᾽ ἐγώ, 
ὡς ἀρτίδακρύς εἰμι καὶ φόβου πλέα. 
χρόνῳ δὲ νεῖκος πατρὸς ἐξαιρουμένη 
ὄψιν τέρειναν τήνδ᾽ ἔπλησα δακρύων. 

ΧΟΡΟΣ 
κἀμοὶ κατ᾽ ὄσσων χλωρὸν ὡρμήθη δάκρυ" 
καὶ μὴ προβαίη μεῖζον ἢ τὸ νῦν κακόν. 

ΙΑΣΩ͂Ν 
αἰνῷ, γύναι, τάδ᾽, οὐδ᾽ ἐκεῖνα μέμφομαι" 
εἰκὸς γὰρ ὀργὰς θῆλυ ποιεῖσθαι γένος, 

910 γάμους παρεμπολῶντος ἀλλοίους, πόσει. 
ἀλλ᾽ εἰς τὸ λῷον σὸν μεθέστηκεν κέαρ, 
ἔγνως δὲ τὴν νικῶσαν ἀλλὰ τῷ χρόνῳ 
βουλήν' γυναικὸς ἔργα ταῦτα σώφρονος. 
ὑμῖν δέ, παῖδες, οὐκ ἀφροντίστως πατὴρ 
πολλὴν ἔθηκε σὺν θεοῖς προμηθίαν. 
οἶμαι γὰρ ὑμᾶς τῆσδε γῆς Κορινθίας 
τὰ πρῶτ᾽ ἔσεσθαι σὺν κασιγνήτοις ἔτι. 
ἀλλ᾽ αὐξάνεσθε: τἄλλα δ᾽ ἐξεργάζεται 
πατήρ τε καὶ θεῶν ὅστις ἐστὶν εὐμενής" 

990 ἴδοιμι δ᾽ ὑμᾶς εὐτραφεῖς ἥβης τέλος 
μολόντας, ἐχθρῶν τῶν ἐμῶν ὑπερτέρους. 
αὕτη, τί χλωροῖς δακρύοις τέγγεις κόρας, 
στρέψασα λευκὴν ἔμπαλιν παρηίδα, 
κοὐκ ἀσμένη τόνδ᾽ ἐξ ἐμοῦ δέχει λόγον; 

ΜΗΔΕΙΑ 
οὐδέν: τέκνων τῶνδ᾽ ἐννοουμένη πέρι. 

ΙΑΣΩ͂Ν 
θάρσει νυν" εὖ γὰρ τῶνδ᾽ ἐγὼ θήσω πέρι. 
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ΜΕΠΒΑ 

[τὴ παυηΐθαᾶ Ὀγ {Πς βῃδάον οὗ πίάά θη ἐπίηρϑ! 900 
ΑἩ ΘΒ] άγαπ, νν1}} γα ἴππ5, ἔΠγοι ἢ ΤΩΔΠΥ͂ ἃ ὙΘΑΓ 
[ἀνῖπρ, 5111] σελοὴ ἢΐπὶ ἰονί πρὶ ἀυτηθὺ ΑἮἢ τη6, 
ον ψεερίπρ-τῖρε πὶ ἴ, μον ἔα} οὗ ἔδαγ ! 
Βευᾶς ψ ἢ γοῦν ἐλ ΠΟΥ ἐπα 66 ---4ἢ, 50 ἰαΐα !--- 
Ηδνε ἢΠ]εα τ τ ἔθαγϑ {Π 686 80 Ὁ- γε] οη ἢ σ᾽ ΕΥ̓ 68. 

σηοΗῦ8 
ΑΠά ἔγογη πηΐηθ αγ85 βἴαγί ἴθαγβ οὗ ρα]ε ἀἰβυηηδυ. 
ΑἮὮ, ΤηΔΥ͂ ΠΟ 6ν]]} ννοῦβα Π8πη {ἢῖ5 6 Έ8]} ! 

, 7ΑΒΟΝ 
[ἀγ, 1 ργαῖβε [15 τηοοά, γεῦ θατης ποῖ ἐπῃδὲ : 
᾿Τί5 ποϊῃίηνσ βἴγδησα ὑΠαὺ νὑνοσηδη κί πα 5Ποι]α τασα 
Ώεη {πε βροῦβα ἔνα Καῖ! ἴῃ 4] 16 πὶ τηδυτῖασα. 910 
Βαυΐ πον ἴο υεΐξεν ἐμποιυρηῖβ ὑΠὶπε ἤεδαγὲ δὲ ἑυγπεά, 
Απά ἴπου, ἐμουρῇ ἰαΐε, Παβῦ βεθὴ νν σῇ ΡΟ] ον 
Μαυβῖ νη : ἃ ργυάθηΐ ψνΟΠΊΔΠ᾿ 5 ρᾶγξ 15 {}|]15. 
Απά ἔογ γοιι, μη] ἄγε, ποῦ ἀπ ΠΕ Ε ἀ Ὁ}}ν 
ΥΟῸΥ 5'γα μαΐῃ ἴδα᾽ιεπ πο ἔογεϊ πουρσῃξ, 50. ΠΕΡ 

ἢεξάνεη. 
ΕῸΥ γε, 1 ψΈΘη, ἰπ {15 ΟΟΥπἐΠΐδη ἰαπα 
584}} ψ ἢ γοῦγ Ὀγεῦῃγεη βίαπα ἐπε ἔογειηοβὶ γαῖ. 
στον γε ἴπ βίσεηρστῃ : ἔΠῸ γεϑῦ 5}4}} γ γουν 51Γ6, 
Απάᾶ ψῇηδῖβο σοα 15 στδοίοιβ, 6 υυγτουσῃΐ οὐ. 
Υουῦ τηδὺ ἰ 566 ἴο σοοαὶν βἰδΐυγε σγονῃ, 920 
Ιἢ τηϑηΠοοῦ᾽ 5 ΡΥ Τη6, ὑγ απ ρῃδπξ Οὐ ΕΓ ΤῊΥ 068. 
Τοῦ, ὮΥ ν Ὁ νᾶπ ἴθατβ ἔΠ5 θεάεν [Πΐηα Ἔγεβ, 
Ταυγηΐηρ ἀυγδὺ ἔγοτη πεῖ ὑῃν Ρ4}}14 σἤῃεεκ ἢ 
ΥΩ Πεαγ᾽ δῦ που ποὺ ντῦἢ ρ] Δ Πε85 ΤΠϊβ τὴν βρεεςῃ } 

ΜΕΡΕΑ 
ΓΙ5 παυσῃῦ; θαΐ ο᾽εΥΓ ἔμεβε Ἵμ] γε Ὀγοοάβ σηΐπα 

ΠΒαδτσί. 
.“ 

7ΑΞΟΝ 
Εφδυ ποῦ : 8411 υυὶ}} 1 ΟΥ̓ΘΥ εὐ ἴου ῃοτη. 
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ΜΗΔΕΊΙΑ 

ΜΗΔΕΙΑ 
Ἷ ΟΣ» » “ ᾽ 7 ῇ δράσω τάδ᾽" οὔτοι σοῖς ἀπιστήσω λόγοις. 

Ἁ Νὴ - 2 Ν ΄ »ἷ γυνὴ δὲ θῆλυ κἀπὶ δακρύοις ἔφυ. 
ΙΑΣΩ͂Ν 

΄ , ἥε “ 3 9. ῇ , 

τί δή, τάλαινα, τοῖσδ᾽ ἐπιστένεις τέκνοις ; 

ΜΗΔΕΙΑ 
ἔτικτον αὐτούς: ζῆν δ᾽ ὅτ᾽ ἐξηύχου "τέκνα, 
εἰσῆλθέ [ὰ οἶκτος εἰ γενήσεται τάδς. 
ἀλλ᾽ ὧνπερ εἵνεκ᾽ εἰς ἐμοὺς ἥκεις λόγους, 
τὰ μὲν λέλεκται, τῶν δ᾽ ἐγὼ μνησθήσομαι. 
ἐπεὶ τυράννοις γῆς μ᾽ ἀποστεῖλαι δοκεῖ, --- 
κἀμοὶ τάδ᾽ ἐστὶ λῷστα, γιγνώσκω καλῶς, 
μήτ᾽ ἐμποδὼν σοὶ μήτε κοιράνοις χθονὸς 
ναίειν, δοκῶ γὰρ δυσμενὴς εἶναι δόμοις, --- 
ἡμεῖς μὲν ἐκ γῆς τῆσδ᾽ ἀπαίρομεν φυγῇ, 
παῖδες δ᾽ ὅπως ἂν ἐκτραφῶσι σῇ χερί, 
αἰτοῦ Κρέοντα τήνδε μὴ φεύγειν χθόνα. 

ΙΑΣΩ͂Ν 
5 50.» ἃ 2 , “Ὁ Ν , 

οὐκ οἶδ᾽ ἂν εἰ πείσαιμι, πειρᾶσθαι δὲ χρή. 
ΜΉΔΕΙΑ 

᾿] -“ 

σὺ δ᾽ ἀλλὰ σὴν κέλευσον αἰτεῖσθαι πατρὸς 
γυναῖκα παῖδας τήνδε μὴ φεύγειν χθόνα. 

ΙΑΣΩΝ 
7, δὰ , 

μάλιστα, καὶ πείσειν γε δοξάζω σφ᾽ ἐγώ. 
ΜΗΔΕΙΑ 

" “ 5 “-“ Μ ἐν 

εἴπερ γυναικὼν ἐστι τῶν ἄλλων μία. 
συλλήψομαι δὲ τοῦδέ σοι κἀγὼ πόνου" 
πέμψω γὰρ αὐτῇ δῶρ᾽ ἃ καλλιστεύεται 
τῶν νῦν ἐν ἀνθρώποισιν, οἶδ᾽ ἐγώ, πολύ, 
λεπτόν τε πέπλον καὶ πλόκον χρυσήλατον 
παῖδας φέροντας. ἀλλ᾽ ὅσον τάχος χρεὼν 
κόσμον κομίζειν δεῦρο προσπόλων τινά. 



ΜΈΘΕΑ 

ΜΕΡΕΑ 
ΙΨ1] θὲ θγᾶνε---νν }} ποῦ τϊβίσισῦ ἴῃ ν υνογᾶϑ ; 
Βαυΐὺ ννουηδη 8 αὖ τνομηδ---ὈΟΥ ΤῸ ὑδδγβ. 

7ΑΒῸΝ 
Ὑ Ὴγ, ΠΡ] 655 ὁπ6, ἀοβῦ ἔποι βρῇ ονοὺ ἴΠ65ε Ὁ 

ΜΕΡΕΑ 
ΙῬαγε ἔῆεπη. ὙΠδη ποῖ ργαγνεαςι Π1{6 ον ἔῃ ιη, 930 
ΡΙν βἴοϊθ ο᾽δὺ Π16, νν ἢ βρουίηνσ, “Κ 5}4}1 {5 θὲ ἢ 
Βαὺ {πα ἔρον νν ΒΊ ἢ ἐΠποὰ οαπη᾽ βῦ ἴο 5Βρεθοὴ οὗ πη6 
Ιὴ ραγὺ 15 βαϊα ; ἴο βρεὰκ ἐπε γεϑὺ 15 ΤηΪπΠ6 : 
51΄πο6 {πε Κίπρ' Ρ]δαβεῖῃ ἔουί ἢ ἐπε Ἰαπα ἴο 5ε πα τη6,-- 
Υεδ8, ἴῸΓ τὴα ἴοο ᾿{ἰϊ5 θαϑὺ, 1 Κῆον ἰὉ νψ 6 ]], 
ΤΠαῦ 1 θ146 ποῖ, ἃ βζθση ΠΡ Ό]ΟΟΚ ἴο {πες 
Απα {πε Ἰαπα᾿5 Ἰογβ, νοβε Ποιιβθ᾽ 5 ἴοαε 1 56 61),--- 
Ι,ο, ἔγογη {Π15 ἰἸαπα 1 ἔατε ἴο δα] ἔουίῃ : 
Βαΐ, ὑΠαῦ τὴν 850η5 Ὀγ ὑπίπα παπᾶ τηὰν θὲ γϑαγϑα, 
Επίγοαῦ ποιὰ τεοι ὑπαὶ ἔμεν ΡῈ ποὺ ὑδῃϊβῃςα. 940 

ΑΒΟΝ 
Ῥγενδὶ] 1 τᾶν ποῦ, γεὺ τηϊϑῦ 1 6ββϑᾶν. 

᾿ ΜΕΡΕΑ 
Νὰγν ἴποθη, ἔν Ὀγα 6 ]α ποι ἴο ργὰν ΠῸῚ ϑἶγα 
ΤΠαῦ ἴῃ 5οη8 θὲ ποῖ βαπίβῃεα ἔγοτη ἐἢϊ5 Ἰὰπα. 

ΑΒΟΝ 
γᾶ 501 Ε]ν ; 8Δπᾶ, 1 ἔγονν, ΠῚ 5}4}} 1 νυ ΐη. 

ΜΕΡΕΑ 
ΠῚ οὗ ΠΟΥ βἰβίευ ϑνοῃ  η 5Π6 ἰβ 0Πη6. 
Ι ἴοο ψ1}} θεδγ ἃ ρα ἴῃ ὑΠϊπ6 ἐπα θανοιτ; 
ΕῸΓῚ ν}}}] 5βεπα Πεδὺ οἹἝῇβ ουὐγῖνδ!] τη σ ἔᾺΥ 
Ι͂ὴ θεδυὺΐν δυρῃῦ ἴῃ ἐῃεβε ἀδνϑ βεεῃ, 1 Κπονν, 
Α τόῦθα ἤπε- βρη, ἃ σο] θη αἴδάετιῃ ; 
Οὐυΐ 50Πη5 ἴο θ68Γ ἱππεῖ. Νον πηπϑῦ 8δη δἰξεπαάδηϊΐ 960 
41} βρεεα μἰῖ παν Ὀτίησ ἔπε οὐ πδιηδηΐβ. 

[ΗΠ απαηιαϊα σοο5. 
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ΜΗΔΕΙΑ 

εὐδαιμονήσει δ᾽ οὐχ ἕν ἀλλὰ μυρία, 
ἀνδρός τ᾽ ἀρίστου σοῦ τυχοῦσ᾽ ὁμευνέτου 
κεκτημένη τε κόσμον ὅν ποθ" Ἥλιος 
πατρὸς πατὴρ δίδωσιν ἐκγόνοισιν οἷς. 
λάξυσθε φερνὰς τάσδε, παῖδες, εν χέρας 
καὶ τῇ τυράννῳ μακαρίᾳ νύμφῃ ὃ ότε 
φέροντες" οὔτοι δῶρα μεμπτὰ δέξεται. 

ΙΑΣΩΝ 
’ 2 3 , ἴον Ν “ ’ τί δ᾽, ὦ ματαία, τῶνδε σὰς κενοῖς χέρας ; 

δοκεῖς σπανίζειν δῶμα βασιλικὸν πέπλων, 
δοκεῖς δὲ χρυσοῦ ; σῷζε, μὴ δίδου τάδε. 
εἴπερ γὰρ ἡμᾶς ἀξιοῖ λόγου τινὸς 
γυνή, προθήσει χρημάτων, σάφ᾽ οἶδ᾽ ἐγώ. 

ΜΗΔΕΙΑ 

7 , [οἱ Ν Ἁ » μή μοι σύ' πείθειν δῶρα καὶ θεοὺς λόγος" 
χρυσὸς δὲ κρείσσων μυρίων λόγων βροτοῖς" 
κείνης ὁ δαίμων, κεῖνα νῦν αὔξει θεός" 
νέα τυραννεῖ: τῶν δ᾽ ἐμῶν παίδων ̓ φυγὰς 
ψυχῆς ἂν ̓ ἀλλαξαίμεθ', οὐ χρυσοῦ μόνον. 
ἀλλ᾽, ὦ τέκν᾽, εἰσελθόντε πλουσίους δόμους 
πατρὸς νέαν γυναῖκα, δεσπότιν δ᾽ ἐμήν, 
«ς ’ὔ 3 2 “Ὁ Ν ΛΑ ’ 

ἱκετεύετ᾽, ἐξαιτεῖσθε μὴ φεύγειν χθόνα, 
κόσμον διδόντες---τοῦδε γὰρ μάλιστα δεῖ--- 

2 ΨΥ ἐν ’ ““ , » εἰς χεῖρ᾽ ἐκείνην δῶρα δέξασθαι τάδε. 
ἴθ᾽ ὡς τάχιστα" μητρὶ δ᾽ ὧν ἐρᾷ τυχεῖν 
εὐάγγελοι γένοισθε πράξαντες καλῶς. 

ΧΟΡΟΣ 
“ (ὃ ᾽ ’ (ὃ ,, " 

νῦν ἐλπίδες οὐκέτι μοι παίδων ζόας, στρ.α 
οὐκέτι: στείχουσι γὰρ ἐς φόνον ἤδη. 



ΜΕΘΒΑ 

ΒΙοβϑίη σα 5ῃ4}} ἢεῦβ Ὀε, ποῦ οπϑ, θὰῦ απτο]ά, 
ῆο νυἱηπαῖῃ {Πδὸ ἔου Ἰογὰ, ἃ ρθϑυ] 655 Βροιιβο, 
ηῸ οὐ πεῖῃ οὐπδιηθηΐβ ἢ οἢ οποα ἔπε ὅπη, 
Μύυ ἴαϊμ ον 5 ἔδίμοσ, ἴο ἢϊ5 οἤδβρυίηρσ σάνε! 

ἔπίον παπαηιαϊα τοι ἦι οαδζεί. 
ΤάΚε ἴῃ νου Πα Πα5, ΤΥ 50Πη5, ἔπ 656 Ὀγ144] σ᾽ βϑ, 
Απα ἴο {πῸ ΠΔΡΡΥ ρυϊποαθβϑ- 146 θθ αν γα 
Απὰ ρῖνε---τὴν οἱ ϊβ 5ῆ6 5Π4}} ποῦ ΠΙρθον βίδα ! 

ΖΑΒΟΝ 
Βαυΐ, ἔοπα ομθ, γῆν τμᾶκε νοϊὰ ὑπίπα μαπ5 οὗ {πεβε ἢ 
Πεοι ̓ βὲ που ἃ τογαὶ ἢοιβα παῖ ἰδοῖκ οἵ ΤΌ 65, 
ΟΥ ρο]ά, ἀξ ηγ᾽ δὶ που ἢ Κεερ {Π68ε ἀπά σῖνε ἔπεπὶ ποῦ. 
ΕῸΓ, 1 τὴν να Ἔβίθετηβ πηα δυρσῃΐ, τὴν νν]5} 
1] 516 ργεἔεσ ἴο ἐγεάβιγαβ, νυ 6}} 1 υνοῦ. 

ΜΕΡΕΑ 
ΝΥ, Βρεὰκ ποῖ 80: ρἹῆδβ βυγὰγ {πε Οοά5, ἔμεν 5Ξᾶν. 
Οο]ὰ νεἰσμεῖῃ τόσα τυ τ τηθη ἔμδη σοι} 655 νυ ον. 
ΗδΥ5 οσίαπεα ἰ5 ; Οοα ἰανουσγεῖη πον ΠΕΙ οδαΞε--- 
Υουηῃρ, δπα ἃ αιδεη : [1ξπῸ νρου]Ἱὰ 1 σίνε ἔῸΓ ΤΠΞΟΙη 
ΟΥ̓́ΤΩΥ 5οηθ᾽ Ὀδηϊβητηδπέ, ποῖ σο]α δ] οπα. 
Νονν, Ομ] γα, επΐευ γα {πε ἢ 4115 οὗ ννεδ] ἢ, 
Ὀπῖο γουτ 51γε᾿ 5 πεν ψ]ΐε, τὴν ἰδ γ-α εεη, 
Μδῖκα βυρρ)]ϊοαίζίομ, ΡΥ γε θὲ ποῖ δχ!]εα, 
ΑΠα ρσῖνε πηΐπα οὐμδτηδηἰβ8---τηοβὺ ηρογίεξ ἢ ἐΐς, 
ΤΗδΐ 5Π6 ἴῃ ΠΕῚ οὐνῃ δ η45 τεοαῖνα τὴν σἹἴ5. 
Ηδβῖε γε, δηα ἴο γουγ τηοΐμου Ὀτίηρ οἷδα ἐἰάϊησε 
ΟΥ̓ σοοᾶ 5.1ςς66885 'π ἐπαῦ 5Π6 Ἰοηρβ ἴο νυ ΐη. 

[Εχοιριέ ΤΆΞΟΝ ἀπὰὶ ΘΗΙΠΌΠΕΝ. 
σΗΟΗῦΞ (ϑιν. 1) 

Νον ἔου πε 16 οὔ {πΠ6 Ἂμ] γε μΐπα πορα Βαίῃ 
Ὀθθη ἔαγηθα ἴο ἀθβρδίτηνσ. 

ΝΟ ΠορῈ δῃὴγ τηοσγε' Ομ ἐπε 5ἰδυρσῃίεγννασα ραΐῃ 
ἜνῈ ἢ ΠΟΥ ἃ΄τῈ ἔπεαν ἔασίηρ! 
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ΜΉΔΕΙΑ 

δέξεται νύμφα χρυσέων ἀναδεσμῶν 

δέξεται δύστανος ἄταν' 

ξανθᾷ δ᾽ ἀμφὶ κόμᾳ θήσει τὸν “Αἰδα 

κόσμον αὐτὰ χεροῖν. 

, ,ὔ » , , 3 3. ΤΆ 
πείσει χάρις ἀμβροσιὸς τ αὐγὰ πεπλον 

χρυσότευκτόν τε στέφανον περιθέσθαι" 
, 5.5) ΄ 7 

νερτέροις δ᾽ ἤδη πάρα νυμφοκομήσει. 

τοῖον εἰς ἕρκον πεσεῖται 
᾿ Ν 7 ΄, » 5 

καὶ μοῖραν θανάτου δύστανος" ἄταν ὃ 

οὐχ ὑπερφεύξεται. 

᾽ Φ , 

σὺ δ᾽, ὦ τάλαν, ὦ κακόνυμφε 

κηδεμὼν τυράννων, 

παισὶν οὐ κατειδὼς 
», “ ΄ ᾽ ὄλεθρον βιοτᾷ προσάγεις, ἀλόχῳ 

τε σᾷ στυγερὸν θάνατον. 

δύστανε μοίρας, ὅσον παροίχει. 

,ὔ Ἂ Ν », 

μεταστένομαι δὲ σὸν ἄλγος, 
4 ΄ 7 ὦ τάλαινα παίδων 

[ ἃ 4 

μᾶτερ, ἃ φονεύσεις 
» ,ἷ “ ,ὔ 

τέκνα νυμφιδίων ἕνεκεν λεχέων, 
[ ἣν » Υ͂ 

ἃ σοι προλιπὼν ἀνόμως 
“ ,ὔ 

ἄλλῃ ξυνοικεῖ πόσις συνεύνῳ. 

246ο 

᾽ , 
αντ.α 

στρ. β 

ἀντ. β΄ 



ΜΕΌΒΑ 

Τῆς Ὀγάθ 5}4}} τεοεῖνε ἴδ, ἔς ἀϊδάειη- σαυϊ απ ἐπαξ 
Ὀδαγεῖῃ δπίο! ἀθὴ 

Ἰλοοπι ἴον {πΠ6 Παρ] 655 τηϊὰ σ᾽ ξετίηρ 5ηθθη : 
Απά ἴο 5εἴ ὑπς δἀογηίηρ οἵ Ηδάεβ θοῦ ΠῈῚ ἔγεβϑ8ϑ 

Βοϊάθπ 
516 58}8}} ἴακΚα Ὁ Βεὺ παπάς θεΐνγεεη. 

(Άπίι. 1) 
ΕῸΥ ἰἴ5. ρ] δυο οὗ Ὀεδυΐγ, ἰἴ5. 5Βρ!Ιε πο Πεδγίῃ]ν, 

58Π4}} συν Ὅν ρουβυδάθ ΠΕΥ 
Τὸ Ρεάθοκ ἢδοὺ ψ τ τόθ ἂπα νυ τ ρσο]ά-τουρῃς 

ΟἸΌΨΏ : 5Π6 5Π4}} 500ῃ ἢᾶνα διταγεα ΠΕΥ 
ἴΙὴ αἰτγε 85 ἃ Ὀγ46 ἴπ ἔπ ργεβεπος οὗ ρῃδηΐζοιηβ ἔγουη 

ΗδΔ465 ὑρτίβεῃ ; 
Ι͂ῃ 60 ἢ ἀγεδα σίηῃ 5}4}}] πεῖ ἔεεῖ θὲ ἴδ᾽ δῇ : 

Ι͂Ὶ {Π6 ψεϊγα οὗ ἀδαίἢ 5}}4}} ἔπε ἤδρίεβς. ΡῈ ψ βε]τηθά, 
Δη6 τοι [)οουη᾽ 5 ἀἀΥκΚ ΡΥβοη 

5}.4}} 516 5ἴθδὶ ἔοσί ἢῃ πενεὺ δρδίηῃ. 
(ϑέν. 2) 

Απά ἴμου, ψγεΐοῃ, Ὀγἀεργοοῖη δοουγβέ, γηῸ τὲ δίῃ 
οὗ ἃ ρυίποεϊν δ]]δηοο, 

ΒΙαβιϊηρσ ποὺ Ὀγπρσοβῦ---ππκπονίηρσ, ὑπ- 
ΤΙ πη κΚίηρ !--- 

ΟΥ̓ 11ξπ οπ ἴῃ γ 5015, ἀπά ἴῃγ Ὀγίάε 5}4}} ἴο ἔοι] ἀδδίῃ 
ΡΠΡΗῦ ΠΕῚ δῆϊδποεα. [5ἰπκίηρ ! 

Ηον ἔδν ποτ τῆν ἔογίζαηε οὗ οἹα τὲ ἐποὺ 
(Άπι. 2) 

ΑΠπά διηϊαϑῦ τὴν Ἰδυηθηὐηρβ τη ΓῊ ἔοΥ ἐΠΐης δη ρα 5ἢ, 
Ο ΠΔρΡ]685 τηοῦῃεῦ 

Οὐ ομ]άγεη, ῆο πηδκαβῦ {πες τεδαγν ἴο 
ΒΙδιρσηΐεῦ 

ΤῊγ ὈάΡεβ, ἴο ἄνεῆρε ἴπεε οἡ ἢΐτη ψῆοὸ ψου]ᾶ 
Ια ]  βϑὶν ννγεὰ ἢ δποίῃου, 

ου]α ἔογβακε ἔπεεὲ ἕο ἄνεὶ ψὴἢ ἃ 
ΡΥΠοΘ᾽ 5 ἀδυρῆζευ. 
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ΜΗΔΈΕΙΑ 

ΠΑΙΔΑΓΏΓΟΣ 
δέσποιν', ἀφεῖνται παῖδες οἵδε σοὶ φυγῆς, 
καὶ δῶρα νύμφη βασιλὶς ἀ ἀσμένη χεροῖν 
ἐδέξατ᾽ . εἰρήνη δὲ τἀκεῖθεν τέκνοις. 
ἔα. 
τί συγχυθεῖσ' ἕστηκας ἡνίκ᾽ εὐτυχεῖς ; ; 
τί σὴν ἔστρεψας ἔμπαλιν παρηίδα, 
κοὐκ ἀσμένη τόνδ᾽ ἐξ ἐμοῦ δέχει λόγον ; 

ΜΗΔΕΙΑ 
αἰαῖ. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 
τάδ᾽ οὐ ξυνῳδὰ τοῖσιν ἐξηγγελμένοις. 

ΜΗΔΕΙΑ 
αἰαῖ μάλ᾽ αὖθις. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 
μῶν τιν᾽ ἀγγέλλων τύχην 

οὐκ οἶδα, δόξης δ᾽ ἐσφάλην εὐαγγέλου ; 

ΜΉΔΕΙΑ 
:] 

ἤγγειλας οἷ᾽ ἤγγειλας" οὐ σὲ μέμφομαι. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 
, Ν » Ν - τί δὴ κατηφεῖς ὄμμα καὶ δακρυρροεῖς ; 

ΜΗΔΕΙΑ 
, 3, Α “ Ἂν Ν 

πολλή μ᾽ ἀνάγκη, πρέσβυ' ταῦτα γὰρ θεοὶ 
κἀγὼ κακῶς φρονοῦσ᾽ ἐμηχανησάμην. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ 
θάρσει" κάτει τοι καὶ σὺ πρὸς τέκνων ἔτι. 

ΜΗΔΕΙΑ 
΄ ὟΣ , 

ἄλλους κατάξω πρόσθεν ἡ τάλαιν᾽ ἐγώ. 

ΠΑΙΔΑΓΩΙῸΣ 
οὔτοι μόνη σὺ σῶν ἀπεζύγης τέκνων. 

’ὔ ΄ Ἁ ἂν », ΄ὔ κούφως φέρειν χρὴ θνητὸν ὄντα συμφοράς. 



ΜΕΌΒΑ 

Επίϑῦ ΘΗΠΌΠΕΝ᾿ 8 ΟΆΑΆΙΑΝ, 701 ΘΗ Π.ΌΗΕΝ. 

ΘΗΙΌΠΕΝ 85 ΟΟΑΗΡΙΑΝ 
Μιβίγεββ, γε ϊβδίοη ἕο ὉΠ Υ 50Π5 οὗἉ Ἔχῖϊε ! 
Τὴν ρἱδις {ΠῸ ρα ποοβ5- 6 1} ον τεσοϊνοᾶ 
Ι͂Ὶ απὰ ; δπὰ ἔπεσα ἰδ ρεᾶσα ππΐο {ΠΥ 50Π5. 
ΗΔ! 
γὴν ἀοϑβὺ ἔπου βἴαπα οοπίουπαδα τηϊὰ σοοά ΠΔρΡ ὃ 
Νον νυ ῃεγεΐογε ζυγπαβὺ ποὺ ἔῃ ἕαοα ἀννᾶν, 

Απά ἀοκβῦ ποὺ ἤεδᾶγ νὰ σ]δά 655 ὉΠ}15 ΤΥ ΞΡεεο ὃ 

ΜΕΌΕΑ 
γος β πα! 

ΘΟΗΠΌΒΕΝ᾽ 5 ΘΟΛΆΡΙΑΝ 
ΤῊ ΟΥΥ 5 ἴο {πε ἐἰαϊηρβ ποὺ αἰϊζαπεά, 

ΜΕΡΕΑ 
γνοε γεῦ ἀραΐῃ ! 

ΘΗΙΌΒΕΝ᾽ 8 ΟΠΆΒΌΙΑΝ 
ὕδη 1 μανε Ὀγουρῃῦ 1] ΠὰΡ 

Ὀπντπηρ-- οὐτεα ᾿ἰπ ἀεξεπηηρ {Π656 σ᾽δα ἐἰαϊηρ5 ἢ 1010 
ΜΕΡΕΑ 

Α5 067 τε, τὰ ἴῃγυ ἐἰαϊπρϑβ : περ 1 Ὀ]απηα ποῦ. 
ΘΟΗΙΌΒΕΝ 5 ΘΌΆΑΒΡΙΑΝ 

Ὑὴν ἀονπ-ἀγοορεα ἰ5 ἰπῖπε εἐγεῦ ηἢγ ἢἤον τῆν 
[68 85 ὃ 

ΜΕΡΕΑ 
Νεεάβ τηπβὺ ἔπαυ, δποϊεπηῦ ; ἴον ἔπ68ε ἐπίησβ ἴῃς αοας 
Απα 1 νἱ0}4]---Ο ἴοο] !---πᾶνε 11] οοπίγίνεά. 

ΘΗΙΠΌΒΕΝ 85 ΟΥΑΒΌΙΑΝ 
Εξδγ ποῦ : ῃγ σμ]άγεπ γεὺ 5Π4}} Ὀυησ ἴΠ 66 ΠοπΊδ. 

ΜΕΘΕΑ 
ΟΥ̓ΠοῚ5 εσα ἔθη 5}4}} 1 βεπᾶ Ὠοιηε--δὴ τη6᾿ 

ΘΟΗΙΠΌΠΕΝ 5 ΟΛΒΌΙΑΝ 
Νοῦ ἵππου δἷοπε δῇ βενεγεα ἔγομῃ ἐπ ν 508. 
ΘῈ ΡΠ βϑίν εἰν τη δῦ τποσία]5 ὈΘΔΙΓ τ Ἰβοἤδηο6, 

3263 
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ΜΗΔΈΕΈΙΑ 

ΜΗΔΕΙᾺ 

δράσω τάδ᾽. ἀχλὰ βαῖνε δωμάτων ἔσω 
καὶ παισὶ πόρσυν' οἷα χρὴ καθ᾽ ἡμέραν. 
ὦ τέκνα τέκνα, σφῷν μὲν ἔστι δὴ πόλις 
καὶ δῶμ᾽ : ἐν ᾧ λιπόντες ἀθλίαν ἐ ἐμὲ 
οἰκήσετ᾽ ἀεὶ μητρὸς ἐστερημένοι" 
ἐγὼ δ᾽ ἐς ἄλλην γαῖαν εἶμι δὴ φυγάς, 
πρὶν σφῷν ὄνασθαι κἀπιδεῖν εὐδαίμονας, 
πρὶν λέκτρα καὶ γυναῖκα καὶ γαμηλίους 
εὐνὰς ἀγῆλαι λαμπάδας τ᾽ ἀνασχεθεῖν. 
ὦ δυστάλαινα τῆς ἐμῆς αὐθαδίας 
ἄλλως ἄρ᾽ ὑμᾶς, ὦ τέκν᾽, ἐξεθρεψάμην, 
ἄχλως δ᾽ ἐμόχθουν. καὶ κατεξάνθην πόνοις, 
στερρὰς ἐνεγκοῦσ᾽ ἐν τόκοις ἀλγηδόνας. 
ἢ μήν. ποθ᾽ ἡ δύστηνος εἶχον ἐλπίδας 
πολλὰς ἐν ὑμῖν, γηροβοσκήσειν τ᾿ ἐμὲ 
καὶ κατθανοῦσαν χερσὶν εὖ περιστελεῖν, 
ζηλωτὸν ἀνθρώποισι: νῦν δ᾽ ὄλωλε δὴ 
γλυκεῖα φροντίς. σφῷν γὰρ ἐστερημένη 
λυπρὸν διάξω βίοτον ἀλγεινόν τ᾽ ἐμοί. 
ὑμεῖς δὲ μητέρ᾽ οὐκέτ᾽ ὄμμασιν φίλοις 
ὄψεσθ᾽, ἐς ἄλλο σχῆμ᾽ ἀποστάντες βίου. 
φεῦ φεῦ" τί προσδέρκεσθέ μ᾽ ὄμμασιν, τέκνα; 
τί προσγελᾶτε τον πανύστατον γέλων; 
αἰαῖ: τί δράσω; καρδία γὰρ οἴχεται, 
γυναῖκες, ὄμμα φαιδρὸν ὡς εἶδον τέκνων. 

7 Ε] Εν 7 ᾿ς 

οὐκ ἂν δυναίμην" χαιρέτω βουλεύματα 
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τὰ πρόσθεν' ἄξω παῖδας ἐκ γαίας ἐμούς. 
τί δεῖ με πατέρα τῶνδε τοῖς τούτων κακοῖς. 
λυποῦσαν αὐτὴν δὶς, τόσα κτᾶσθαι κακά; 
οὐ δῆτ᾽ ἔγωγε. χαιρέτω βουλεύματα. 
καίτοι τί πάσχω; βούλομαι γέλωτ᾽ ὀφλεῖν 



ΜΕΌΒΑ 

ΜΕΒΕᾺΑ 
ΤῊϊΒ 111: Ρὰϊ ψ Πἰπ {Π6 Πουβα6 σὸ ὑπο, 
Απὰ [ῸΓ τὴν ΟΠ] το π᾿ 5 ἀν ποθ 5 ργαρᾶγο. 1020 

[Εχὶξ ΗΠ ΟΠΕΝ᾿ 5 ΟΑΉΡΙΑΝ. 
Ο ομ]άγεη, Ομ] γα, γοιγβ ἃ οἷὖν ἰ5, 
Απαᾶ γουγβ ἃ Ποῖηθ, ΘΓ, ᾿ἰδανίησ ννγεῖο θα Πη6, 
Υε 5Π4}} δῦ], ἔου. Ἔενϑὺ τοῦ θυ] 685 ! 
Ι5}4}}] ρὸ εχ! ]εα ἴο ἀπούπεον ἰδηά, 
Εγε 1 Πᾶνε Ἰογεα ἰπ γοιῦ, πᾶνε 566 ῃ ὑοῦ 1155, 
Εγθ 1 πᾶνε ἀβοκεα ἔου γοὰ {Π6 οοῦοῇ, ἴΠς Ὀγ146, 
ΤῊΘ ὈγΙά4] θονγευ, ἃπα Π6]4 πε ἴοσοῦ οἡ Πίρη. 
Ο πα δοουγβῦ ἴῃ {Π15 τὴν ἀδβρεσγαῖε τηοοὰ! 
ΕῸΥ παιρηΐ, ἔῸΓ πααυρηΐ, τὴν θάθ65, 1 πυγειγϑα γου, 
ΑΠπᾶ 8}1} ἔου. πδυρῃῦ 1 ΙΔ Ρουγεά, ἔγαν 1} - γΟΓΉ, 1030 
Βοδυίηρ' 5ΠΔΥΡ Δηρσ 5 ἢ ἴῃ γοῦτ Ποῖ οὗ Ὀἰτίῃ. 
ΑἩ ἔογ {πε Βορε58---ὈΠΉΔΡΡΥ '"---8}} τη ΠΟΡΕ5 
ΟΥ̓ μηϊηἰβξουϊηρσ 8 Π45 ἀθοιδ τηΐηα ἃρα, 
ΟΥ̓ ἀγίπρ [Ὁ] δα τουπα ν τ Ἰονὶ Πρ ΔΥΤΉΒ, 
ΑἹ] τηεπ᾿ 5 ἀδβίγε ' Βαΐ πονυ---ἰἰ5 ραϑῦ-- εἰ5 ραϑὲ, 
Τηδὺ συνεαῦ ᾿πηαρὶηΐησ ! ΕὈΓ]ΟΥΉ οὗ γοι 
Α Ὀϊἴεν ἴα πα ψοϑ ] 5Π4}} 1 πνβῖα. 
Υουΐ τοῦ οὺ παν Υ τοῦτα ΨΊ Δ Ἰονίηρ Εγ6 5 
5841] γε ὈεΠο]α, ραββϑεα ἴο ἀποῖμεσ [1ξ6. 
γοα ! νμοα! ΨΥ ρᾷΖ6 γὙΟὺ 6Θγ65 ΟΠ ΠΊΘ, Γ[Υ͂ 

ἀδυ] πη ρβ ἢ 1040 
ΝΥ 51}1116 ἴο τὴβ {πε Ἰαϊεϑὺ βυηῖ!ε οὗ 41]}} 
ΑΙΔ5 ! νν δῦ 5η4}} ἀοῦ Ρ Μίπηδ μϑατγὺ 15 [8 1]Π]1ηρ' 
Α51 Ρεβο]α τπ6 ἸΙρηΐ ἴῃ ΤΥ 50 η8᾽ αυεβ' 
γοταςεῃ, 1 οαπποῖΐ ! Ἄγε 61], ΡυΡΟβα5 
Ο᾽ εγραϑῦ " 1 ἰακε τὴν ομ]Πάγεπ ἔτοσα {ΠῸ ἰαπά. 
ΝΥ δῦ πεϑᾶ ἴο νυΐηρσ {πεῖν ἐιΠπουβ πεαγὲ στ ἢ 1115 
ΟΥ̓ {Πε56, ἴο σϑίῃη τῃγβε} 1115 ὕννίοα 50 τηδην ἢ 
Νοῦ 1, ποῦ 1! ΥεἋ ρυτσροβεβ, γεν]! 
Υεὐ---γεὺ--ὐνῃδῦ 4115 τη ὃ δνου]ά 1 δαῦῃ ἀδγβίομ, 
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: ἐχθροὺς μεθεῖσα τοὺς ἐμοὺς ἀξημίους ; 
τολμητέον τάδ᾽. ἀλλὰ τῆς ἐμῆς κάκης, 
τὸ καὶ προέσθαι μαλθακοὺς λόγους φρενί. 
χωρεῖτε παῖδες εἰς δόμους" ὅτῳ δὲ μὴ 
θέμις παρεῖναι τοῖς ἐμοῖσι θύμασιν, 
αὐτῷ μελήσει: χεῖρα δ᾽ οὐ διαφθερῶ. 
ἃ ἃ. 
μὴ δῆτα, θυμέ, μὴ σύ γ᾽ ἐργάσῃ τάδε' 
ἔασον αὐτούς, ὦ τάλαν, φεῖσαι τέκνων" 
ἐκεῖ μεθ᾽ ἡμῶν ζῶντες εὐφρανοῦσί σε. 
μὰ τοὺς παρ᾽ “Αιἰδῃ νερτέρους ἀλάστορας, 
οὔτοι ποτ᾽ ἔσται τοῦθ᾽ ὅπως ἐχθροῖς ἐ ἐγὼ 
παῖδας παρήσω τοὺς ἐμοὺς καθυβρίσαι. 
[πάντως σφ᾽ ἀνάγκη κατθανεῖν: ἐπεὶ δὲ χρή, 
ἡμεῖς κτενοῦμεν οἵπερ, ἐξεφύσαμεν.] 
πάντως πέπρωται ταῦτα, κοὐκ ἐκφεύξεται. 
καὶ δὴ ᾽πὶ κρατὶ στέφανος, ἐν πέπλοισι δὲ 
νύμφη τύραννος ὄλλυται, σάφ᾽ οἶδ᾽ ἐγώ. 
ἀλλ᾽, εἶμι γὰρ δὴ τλημονεστάτην ὁδόν, 
τ τ δε πέμψω τλημονεστέραν ἔτι, 
παῖδας προσειπεῖν βούλομαι. δότ᾽, ὦ τέκνα, 
δότ᾽ ἀσπάσασθαι μητρὶ δεξιὰν χέρα. 
ὦ φιλτάτη χείρ, φίλτατον δέ μοι στόμα 
καὶ σχῆμα καὶ πρόσωπον εὐγενὲς τέκνων, 
εὐδαιμονοίτην, ἀλλ᾽ ἐκεῖ" τὰ δ᾽ ἐνθάδε 
πατὴρ ἀφείλετ᾽. ὦ γλυκεῖα προσβολή, 
ὦ μαλθακὸς χρὼς πνεῦμά θ᾽ ἥδιστον τέκνων. 
χωρεῖτε χωρεῖτ᾽ . οὐκέτ᾽ εἰμὶ προσβλέπειν 
οἷα τ᾽ ἐς ὑμᾶς, ἀλλὰ νικῶμαι κακοῖς. 
καὶ μανθάνω μὲν οἷα δρᾶν μέλλω κακά" 
θυμὸς δὲ κρείσσων τῶν ἐμῶν βουλευμάτων, 
ὅσπερ μεγίστων αἴτιος κακῶν βροτοῖς. 



ΜΕΌΕΞΑ 

Γι ὑπ᾽ ΤΥ ἴοο5 5110 ἔγόση πῖπθ μαηα ἀπρυπηἰβηθα ἢ 
Ι ταυϑὺ ἄαγα ὑΠϊ5. Οαΐ οὁΠ. ΤΥ σονγαγα τηοοῦ 
ΤΗδῦ Ἰεῦ ννογὰβ5 οὗ γο]εηξίπρ' Του ἢ πλΐπε Πεατγὲ ! 
ΟΒΠ]άγεπ, ρᾶ85 γα στ ΐη, [Πχοιισιέ ΘΉΤ.ΌΒΕΝ. 

Νονν, 050 ΤηδῪ ποῦ 
Θ1η]655 θ6Ὲ ῥγεβεπῦ δὖ ΤῊΥ βδουϊῆσαε, 
Οη ἢῖβ μεδὰ "6 ἴὖ : πιῖπθ παπᾶ ἔα! οσεῖῃ ποῦ. 
ΟΠ !οΠ! 
Ο Περατί, τηΐης μραγὲ, 4ο πού---4ο ποὺ {ῃϊ5 ἀεεᾶ ! 
[μεὐὖ πθῖὰ ΡῈ, ψγεϊο θα Πεαγῦ, βρᾶσα ἔῃοι τὴν ὈὰΡε5! 

᾿ς ΠΘΓτα ἀνθ! ]!πηρ ν ἸἘἢ τὴθ 5Π4}} ὑπδν ρ᾽δάάεη ἐῃεε. 
Νο !---ὐν ΠπῸ πείθου ἤδπαβ ἐπαὶ ἄνν 6 }}] ἢ Ηδάε5, 
ΝΕνΕΙ 58Π4}}] {Π|5 θείας, ἐΠδὲ 1 νν1}} Ιδανε 
ΜνΥ οΠ]άσθη ἔου τὰῪ ἔοαϑβ ἴο ἔγαιρὶς οἡ ! 

ΤΉΘΥ παβαβ τη α16. Απάᾶ, βίποα ἰδ πεεᾶβ πγιβὲ "6, 
Εν 1 νν1}] 514ν ἴπϑιω, ἴ, γῆο σανα ἔμεϑιη [ἴξδ. 
ΑἹΙ {Π15 15. αἴτει ἀοοτὰ :---8Π6 5Π4}] ποῖ ᾽βοδρε ! 
δε, οπ μεῖ μεδᾶ ἴῃ6 ψγεδίῃ ἰβ ; ἴῃ τὴν ΤῸ 65 
ΗΘ Ρυποθβ5- ὈσΙ46 15 Ρουβην. [] Κπον ἰδ! 
Βαυΐ--ἴον 1 ἔδγε ὁπ Ἰουῦσπαν πιοβῦ ἘΠΉΔΡΡΥ, 
ΔΠα 5Π4}] βρεβα ἐμεβε οὴ γεῦ ππμδρρίετ--- 
Ιου]α 5ρεδῖ ἴο ΤῊΥ 5018. [1ἰ6- σπίοῦ ΘΗΠΌΒΕΝ. 

αῖνε, Ο τὴν ΡᾶΡ 658, 
αῖνε ἴο γοῦν τποῦμεῦ {πε τὶρηῦ Παπα ἴο Κί55. 
Ο ἀεδαγοϑὺ μδηα, Ο 1ρ5 τπηοϑὺ ἀθδῦ ἴο τη6, 
Ο ἔοσιη 8η4 πο ]6 ἔεαϊαγε οὗ τὴν ομ] άσθη, 
ΒΙ6ββίηρ Β6 οῃ γοι---ἐλεγο !-- -ἴου 811 ἐπΐηρϑ ΠΕΥΘ 
ΥΟὺΓ 5ἰγα παίῃ ξἴοϊεσπ.0 ϑινεεῖ, Ο 5βυυεεῖ εθΥδοςα ! 
Ο ΤΠ] άτεπ᾿ 5 τοβεϊθδῦ βκίπ, Ο θα Ὀγεδὶῃ ! 
ΑνδΥ, ἀναγ  ϑιγεηρίῃ ἐλ] εἰ ἢ τὴς ἴο σαζα 
Οη γουῦ, Βαΐ 1 ἃτῃ ὀνεύοοτηβ οἵ εν]. [ χοισιέ ΘΗῚΠ1ΌΒΕΝ. 
Νονν, πουν, ἰ ᾿Ἰεαῦῃ γμδὺ ΠΟΥΤΟΥΒ 1 ἱπἰεπᾶ : 
Βαυΐ ραββίοῃ ονεστηδβίεσεῖ ἢ 5οΡῈῦ ἐπουρῃῦ ; 
ΑΠα {ῃ15 15 οαυβε οὗ αἰτγεβὺ 1115 ἴο τηδη, 
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᾿ ΧΟΡΟΣ 
πολλάκις ἤδη 
διὰ λεπτοτέρων μύθων ἔμολον 
καὶ πρὸς ἁμίλλας ἦλθον μείζους 
ἢ χρὴ γενεὰν θῆλυν ἐρευνᾶν" 
ἀλλὰ γὰρ ἔστιν μοῦσα καὶ ἡμῖν, 
ἣ προσομιλεῖ σοφίας ἕνεκεν" 
πάσαισι μὲν οὔ: παῦρον δὲ γένος ---- 
μίαν 1 ἐν πολλαῖς εὕροις ἂν ἴσως ---- 
οὐκ ἀπόμουσον τὸ γυναικῶν. 

, - “ , ε 
καί φημι βροτῶν οἵτινές εἰσιν 

᾽ 

πάμπαν ἄπειροι μηδ᾽ ἐφύτευσαν 
- ῇ παῖδας, προφέρειν εἰς εὐτυχίαν 

τῶν γειναμένων. 
᾽ 

οἱ μὲν ἄτεκνοι δι’ ἀπειροσύνην 
ΝΣ τῶν α ΞΕ Ν εἴθ᾽ ἡδὺ βροτοῖς εἴτ᾽ ἀνιαρὸν 

-“ , 3 3 Ν 4 

παῖδες τελέθουσ᾽ οὐχὶ τυχόντες 
πολλῶν μόχθων ἀπέχονται" 
οἷσι δὲ τέκνων ἔστιν ἐν οἴκοις 

. “ 

γλυκερὸν βχλάστημ᾽, ἐσορῶ μελέτῃ 
κατατρυχομένους τὸν ἅπαντα χρόνον" 

“ , “- 

πρῶτον μὲν ὅπως θρέψουσι καλῶς 
’ ἈΠῸ , 7ὔ βίοτόν θ᾽ ὁπόθεν λείψουσι τέκνοις" 

» ᾿ς τὰ») ’ὔ ἌΣ δὲ Ν ᾿» 

ἔτι δ᾽ ἐκ τούτων εἴτ᾽ ἐπὶ φλαύροις 
εἴτ᾽ ἐπὶ χρηστοῖς 

“ ᾿ 

μοχθοῦσι, τόδ᾽ ἐστὶν ἄδηλον. 

1 ἘΠ]ΠΊ5]6Υ : ἴοῦ ΜϑΚ. παῦρον δὲ δὴ (ΟΥ τι) γένοϑ. 



ΜΕΌΕΑ 

ΓσΟΗΟΗΌΒ 

" 

ΕἾ]] οὔτε. αγα {Π|15 τὴν 50] ἢδῖῃ βοδ] 
Ιὸπὲ πεϊρσηΐβ οἵ ἐπουρηῦ, οπ ρυτθαὶ βἴθορϑ8, 
ΟΥ ΡΙυπρεοα ἔδυ ἄονη {πΠῸ ἀδυκ]ηρ ἀεε 05, 

ΘΓ α ννουηδη᾿ 5 δε Ὁ] εσ Πεαγὺ Ὠδῦῃ ἔα] δα --- 

Υεὺ ψῃογοίογο ἔα] θα δ ΘΠου]α ψοιηδη ἢπα 
Νο ἱπβρίγαϊίοη {ἢ γ1}}} Ποὺ Ὀγεαβῦ, 
ΝΟΥ ψε]σομηθ ανε  ἰπαῦ συνεεῦ σιοϑὶ 

ΟΥ̓ θοηρ, ῃαῦ αὐτζεγεῖῃ βου 5 τηϊπα ὃ 

ΑἸΔ5 ! ποῦ 411} δεν, ἔενν ἀγα ἴπεγ,--- 
Ῥεγοῆδποα δυηϊα ἃ ἐπουβαπα ΠΕ 
ΤΠου 5ῃου]άεβὺ ἢπᾶ,---ὉὙΓ ψ Ποπὰ ὑΠ6 58 ἢ 

ΟἿ ΡΟΕ5Υ τη8Κ65 8 'πηῈΓ ἄδγΥ. 

Π 

Νονν {Π15 1 βᾶγ---οδτη Ὀ]155, ἔΠδῦ Ππε᾿ ἘΥ 
Κηδν Ἰονε 5 114 ἔενου οὔ {πε Ὀ]οοα, 
ΤΠἼς ρΡραΐηβ, {πε 1ογ8, οἵ τπηοϊμεγποοα, 

Ῥαββείῃ 4}1] ραγεηΐβθ᾽ Ἰογ- Ὀ]επὖ σάτα. 

ΤῊΘ οΠ116]655, παν ὑΠαῦ Πανεὺ ρτονα 
1 ϑυ Π5ῃϊΪη6 σοΙη65, ΟΥ̓ οΟΪοπα, ἴο ΤΠ6 Π 
ΜῊ Ρᾶ)065---ἴαν 116 θεγοπα ἐπμεὶν Καα 

ΤῊΘ ἴο115, ἔπε στίεΐβ, οὗ ραγεπί-ἰονα. 

Βαυΐῦ {πδν ψῆοβε ἢ4}15 ψ τη ἤοννεγεῖβ συνεεῖ 
Οἵ Ἄσμ! ἀΠοοα ὈΙ]οοπη---] τηδὺῖκ ὑπ θη ἂγα 
Οατε-ἔγεϊζεα, ἐγανδι!ησ ΑΙ 

Ἴο ψῖμ ὑπεὶγ ἸΙονεα ομθ5 πυγίαγα τηθαῦ. 
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ΜΉΔΕΙΑ 

ἕν δὲ τὸ πάντων λοίσθιον ἤδη 

πᾶσιν κατερῶ θνητοῖσι κακόν' 

καὶ δὴ γὰρ ἅλις βιοτόν θ᾽ ηὗρον, 
-“ ΄ 5 Ὁ » 

σῶμά τ᾽ ἐς ἥβην ἤλυθε τέκνων 
3 “. 

χρηστοί τ᾿ ἐγένοντ᾽ " εἰ δὲ κυρήσει 
δαίμων οὗτος, φροῦδος ἐς “Αἰδην 
θάνατος προφέρων σώματα τέκνων. 
πῶς οὖν λύει πρὸς τοῖς ἄλλοις 

7 3. Ἴ 4 » “ 

τήνδ᾽ ἔτι λύπην ἀνιαροτάτην 

παίδων ἕνεκεν 

θνητοῖσι θεοὺς ἐπιβάλλειν; 

ΜΗΔΕΙΑ 
, , Ν 7 Ἁ ͵ 

φίλαι, πάλαι δὴ προσμένουσα τὴν τύχην 
καραδοκῶ τἀκεῖθεν οἵ προβήσεται. 

ἈΝ Ἀ “ ΄ “ 3 ,ὔ 

καὶ δὴ δέδορκα τόνδε τῶν ᾿Ιάσονος 

στείχοντ᾽ ὀπαδῶν" πνεῦμα δ᾽ ἠρεθισμένον 

δείκνυσιν ὥς τι καινὸν ἀγγελεῖ κακόν. 

ΑΓΓΕΛΟΣ 
Ἂ Ἅ, » , 2 ἤ 

ὦ δεινὸν ἔργον παρανόμως εἰργασμένη 

Μήδεια, φεῦγε φεῦγε, μήτε ναΐαν 

λιποῦσ᾽ ἀπήνην μήτ᾽ ὄχον πεδοστιβῆ. 

ΜΗΔΕΙΑ 
ν᾽ 2. Ψ ΄ “- 7, -“»ᾷ« 

τί δ᾽ ἄξιόν μοι τῆσδε τυγχάνει φυγῆς; 

ΑΓΓΈΛΟΣ 
» - ͵Λ Ρ] »,)} ’ 

ὄλωλεν ἡ τύραννος ἀρτίως κόρη 

Κρέων θ᾽ ὁ φύσας φαρμάκων τῶν σῶν ὕπο. 



ΜΕΌΕΑ 

ΠῚ 

Οπε ἴο 5 νυ τὉ}} ΙονῈ τόσα βίγοηρ ἔμδπ ἄεδίῃ : 
Υει-- γεὺ---ψηὴοὸ Κπον εῖ ψ Ποῖον ἢς 
Α νυ 56 τῆδη ΟΥ̓ ἃ ἴῸο] 5Π4}} θὲ 

Τὸ ψνΠοπὶ ἢ 584] ἢΐἰβ ννεα! ἢ θεααδαῖῃ ὃ 

Βαυΐὺ ᾿αςῇ, δ ννογϑῦ, γουηδίηβ ἴο {6]] : 
Εὸν που} γε σεῦ γοῖι ννεα] ἢ ὅπου, 
Ἀπά {ποι} γο 50Π5 ἴο τη ηΠοοα ρσγονν, 

Εαὶγ 50η5 8πα σοοα :-- ἰῇ Πθδδίῃ ἐπα ΕῈ]], 

Τὸ Ηδαε5 νδηἰβῃϊησ, θ6 δῦ ἄονη 
Υουν σΠ ἀγα π᾿ 5 ἰἶἰνεβ, ψν μδῖ ργοῆξ ἰ5 
ΤΠαῦ Ηδάνεη Πδίῃ Ἰαϊα, ψ ἢ 411 εἴ56, {ἢ ϊ5 

ὕροπ τηδηκὶπά, ἰοΠῈ ΒΟΥ 5 ΟΥΌΨ ἢ 

ΜΕΡΕΑ 
Εὐεπά5, ἰοησ Πᾶνα 1, δὶ αἴηρ ἐουγξιπε᾽ 5 ΠΔρ, 
Εχρεοΐεα ψῇηδὺ ἔτομη γοπά δ  5}8]] 6 Έ8]]. 
Απα Ἰο, ἃ πηδηῃ ἰ 566 οὗ «450Π᾿5 γδὶῃ 
ΗΠ ΒΘ νναγαὰ σομηΐϊησ : ἢΪ5 νυ ]α-ἢπεξεευϊησ Ὀγεδίῃ 
Ργοοϊαίσηθίῃ Ὠΐπη ἐπ 6 Πεσγδ]α οὗ βίγδησα 1115. 

πίθου ΜΕΞΒΕΝΘΕΗΒ. 

ΜΕΒΒΕΝΘΈΗ 
Ο ἴδμδοὺὰ ψῆοὸ Παβϑδῦ ντουρηῦ δὴ ἀνία! ἀεεαὰ δπᾶ 

Ἰανν] 655, 
Εἰεε, Ο Μεάξδα, ἔεε, ποὺ οποα ἰεᾶνε ἰῃοὰ 
ΤῊΘ 56δ- δίῃ, Οὐ ἴΠ 6 οδὺ ἐΠδὺ βοουγβ {Ππ ρ]αίη. 

ΜΕΌΕΑ 

Νον ψνῆηδὶ Βαΐῃ ἢδρρεά ἐπαῦ δ] ε ἢ ἔου βαςῃ ἢϊσηὺ} 

ΜΕΒΒΕΝΟΈΕ 
1)εδά 15 ἐπε ρυΐποεθϑ ὄνεπ ΠΟΥ, 8η4 ἀεδά 
Ογϑοι Ποὺ απο, Ὀγ ἐγ ροϊβοη-ἀτιρ5. 
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ΜΗΔΕΙ͂Α 
κάλλιστον εἶπας μῦθον, ἐν δ᾽ εὐεργέταις 
τὸ λοιπὸν ἤδη καὶ φίλοις ἐμοῖς ἔσει. 

ΑΓΓΕΛΟΣ 
τί φής; φρονεῖς μὲν ὀρθὰ κοὐ μαίνει, γύναι, 
ἥτις τυράννων ἑστίαν ἠκισμένην 
χαίρεις κλύουσα κοὐ φοβεῖ τὰ τοιάδε; 

ΜΗΔΕΙΑ 
ἔχω τι κἀγὼ τοῖς γε σοῖς ἐναντίον 
λόγοισιν εἰπεῖν" ἀλλὰ μὴ σπέρχου, φίλος, 
λέξον δ᾽ ὅπως ὦλοντο' δὶς τόσον γὰρ ἂν 
τέρψειας ἡμᾶς, εἰ τεθνᾶσι παγκάκως. 

ΑΓΓΈΛΟΣ 
ἐπεὶ τέκνων σῶν ἦλθε δίπτυχος γονὴ 
σὺν πατρὶ καὶ παρῆλθε νυμφικοὺς δόμους, 
ἥσθημεν οἵπερ σοῖς ἐκάμνομεν κακοῖς 
δμῶες" δι’ οἴκων δ᾽ εὐθὺς ἣν πολὺς λόγος 
σὲ καὶ πόσιν σὸν νεῖκος ἐσπεῖσθαι τὸ πρίν. 
κυνεῖ δ᾽ ὁ μέν τις χεῖρ᾽, ὁ δὲ ξανθὸν κάρα 
παίδων" ἐγὼ δὲ καὐτὸς ἡδονῆς ὕπο 
στέγας γυναικῶν σῦν τέκνοις ἅμ᾽ ἑσπόμην. 
δέσποινα δ᾽ ἣν νῦν ἀντὶ σοῦ θαυμάζομεν, 
πρὶν μὲν τέκνων σῶν εἰσιδεῖν ξυνωρίδα, 
πρόθυμον εἶχ᾽ ὀφθαλμὸν εἰς Ἰάσονα: 
ἔπειτα μέντοι, προὐκαλύψατ᾽ ὄμματα 
λευκήν τ᾽ ἀπέστρεψ᾽ ἔμπαλιν παρηίδα, 
παίδων μυσαχθεῖσ εἰσόδους" πόσις δὲ σὸς 
ὀργὰς ἀφήρει καὶ χόλον νεάνιδος 
λέγων τάδ᾽: οὐ μὴ δυσμενὴς ἔ ἔσει φίλοις, 
παύσει δὲ θυμοῦ καὶ πάλιν στρέψεις κάρα, 
φίλους νομίζουσ᾽ οὕσπερ ἂν πόσις σέθεν, 
δέξει δὲ δῶρα καὶ παραιτήσει πατρὸς 
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ΜΕΡΈΕΑ 
Α ρ]ονίοιιβ ἔδ]6 ὕπο {6} ]6ϑῦ : που Πεποθίου ἢ 
Αὐτὸ οὔ την θεποίαοϊουβ ἀπ τὴν ἔγ] 6 Π65. 

ΜΕΒΒΕΝΟῈΗΝ 
ὙΠαὺ αν δε ΟΥ̓ θϑ βουπᾶ πιϊηα αὐῇ ὕπου, δηα ποῖ 

πηδα, 
ὙΥηο, Ποαυίηρσ οἵ {π6 μανοο οὗ {πῸ πεαυῖ 1130 
ΟΥ̓ Κίηρ, αὐτῇ ρ]δα, ἀπ Παβὺ πὸ ἔδαν ἴῸυ {115 Ὁ 

ΜΕΠΕᾺΛ 
Ο γεᾶ: ἴἴοο νὴ ννογ 5 οὗ σοῃίγον ΕΥ̓ 5 Ὺ 
Οου]ά ἀηϑννεῖ {πες :-γεῦ Ρὲ ποῖ Παβῖν, ἢ] 6 Πά, 
Βαΐ {6}} πον αἀἰεα ἐπεν : ἔῃοι 5ῃουϊαβὲ σδά δὴ τη8 
ΠοΌθΙν, 1 τΠ6586 πηοϑὺ Πουυθ]ν πᾶνε ραν 5Π6α. 

ΜΕΒΒΕΝΘῈΝ 
ὙΠ εη, τ ὑΠεῖν ἔα Πον, σάτα ἢν σΠ]άσθὴ ὑνναίη, 
ΑΠπα ρΡᾶβββα πο {6 Π41}15 ἔου τηδυτασε ἀθοκεα, 
ΟἸδα ννεσῦε ννὰ {ἢ γ8}}5 γγνῆο βουγονεα ον ἴῃ γ νγοῦβ ; 
Απά 5ἔγαϊσ ϊνναν θυ ΖΖεα ἔγου δὰγ ἴο δδὺ {ΠῸ ἰδ]ε 
ΟΥ̓ ἔσασος ἴο οἰ ἔειιά5 ᾿ὑνιχὺ ἐν Ἰογα ἀπά ἐπεα. 1140 
Οπε Κιββεα ἴΠε μᾶπά, πα ομα ἐπε σοϊάβῃη πεδὰ 
ΟΥ̓ {ποβε ὑῃγν 5018 : τηγ5861} "γζ ον ἀγᾶννη Οἢ 
ΕΟΙ]ονν εα ἐτν οἰ] άσαπ ἴο ἔῃ 6 ννοπη 6 5 θον 68. 
Νον 586 νυ ἢ] ἢ Παα ΟἿἿ νγοΥβἢρ ἴπ την βἴεδα, 
Εταε 5η6 6 Πε]α ἴῃν ομαγϊού- γοκε οἵ 5018, 
Αγε προ «(0450 ᾿ὰγηεα ΠΕΥ γεδγηΐπρ᾽ σ8ΖΘ. 
Βαΐ ὑπεη θεΐονε ΠῈὺ εγεβ 516 οδβὺ Πεὺ νεῖ], 
Απα βνψερὺ ἀῦρδοῖς {πε βοοῦῃ οἵ Πεὺ ννῃϊΐε πϑοῖκ, 
Τοαϊπῖπρ ἔπ γ ΒΟη5᾽ ΔΡΡτΌδοἢ ; Ὀαΐ πονν ἢν Ἰογά, 
Τὸ ἴὰγῃ {πε τηδί θη 5 ναί δ πα βρῖζε δϑίαβ, 1150 
ΤΠ 5ρᾶκα: “Ναγυ, θὲ ποὺ ἢοβί!ε ἴο ἐν ἔπε η 5 : 
ξεαβε ἔγοτη ἐπῖπῈ Δησοῦ, ἔπ ἐπα Πεδα ἃσϑΐη, 
Αςοοππηζίηρ ἔγ] 6 Πα 5 νυ Ποπη5ο ἔῃν 5ροῦβε δοοοιηΐξ. 
ΤΠμεῖν σοὶ ῦβ τεςεῖνα, δπα ρ]εδα ἴποι υ ἢ ἐΠΥ 511Ὲ 

3753 
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φυγὰς ἀφεῖναι παισὶ τοῖσδ᾽, ἐμὴν χάριν ; 
ἡ δ᾽ ὡς ἐσεῖδε κόσμον, οὐκ ἠνέσχετο, 
ἀλλ᾽ ἤνεσ' ἀνδρὶ πάντα: καὶ πρὶν ἐκ δόμων 
μακρὰν ἀπεῖναι πατέρα καὶ παῖδας σέθεν, 
λαβοῦσα πέπλους ποικίλους ἠμπίσχετο, 

1109 χρυσοῦν τε θεῖσα στέφανον ἀμφὶ βοστρύχοις 
λαμπρῷ κατόπτρῳ σχηματίζεται κόμην, 
ἄψυχον εἰκὼ προσγελῶσα σώματος. 
κἄπειτ᾽ ἀναστᾷᾶσ᾽ ἐκ θρόνων διέρχεται 
στέγας, ἁβρὸν βαίνουσα παλλεύκῳ ποδί, 
ώροις ὑπερχαίρουσα, πολλὰ πολλάκις 

τένοντ᾽ ἐς ὀρθὸν ὁ ὄμμασι σκοπουμένη. 
τοὐνθένδε μέντοι δεινὸν ἣν θέαμ' ἰδεῖν" 
χροιὰν γὰρ ἀλλάξασα λεχρία πάλιν 
χωρεῖ τρέμουσα κῶλα, καὶ μόλις φθάνει 

1170 θρόνοισιν ἐ ἐμπεσοῦσα μὴ χαμαὶ πεσεῖν. 

καί τις γεραιὰ προσπόλων, δόξασά που 
ἢ Πανὸς ὀργὰς ἢ τινὸς θεῶν μολεῖν, 
ἀνωλόλυξε, πρίν γ᾽ ὁρᾷ διὰ στόμα 
χωροῦντα λευκὸν ἀφρόν, ὀμμάτων τ᾽ ἀπὸ 
κόρας στρέφουσαν, αἷμά τ᾽ οὐκ ἐνὸν χροΐ: 
εἶτ᾽ ἀντίμολπον ἧκεν ὀλολυγῆς μέγαν 
κωκυτόν. εὐθὺς δ᾽ ἡ μὲν εἰς πατρὸς δόμους 
ὥρμησεν, ἡ δὲ πρὸς τὸν ἀρτίως πόσιν, 
φράσουσα νύμφης συμφοράς" ἅπασα δὲ 

1180 στέγη πυκνοῖσιν ἐκτύπει δρομήμασιν. 
ἤδη δ᾽ ἂν ἕλκων κῶλον ἑκπλέθρου δρόμου 
ΤΣ βαδιστὴς τερμόνων ἀνθήπτετο' 
ἡ δ᾽ ἐξ ἀναύδου καὶ μύσαντος ὄμματος 
δεινὸν στενάξασ᾽ ἡ τάλαιν᾽ ἠγείρετο" 
διπλοῦν γὰρ αὐτῇ πῆμ᾽ ἐπεστρατεύετο. 
χρυσοῦς μὲν ἀμφὶ κρατὶ κείμενος πλόκος 
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Το ραγάοῃ ὑπεβα ὑμεῖν 6Χ]]6--- Ὁ τὴν δα κα. 
516, ψ θη 5Π6 88νν {Π6 αἰιγε, σου ποῦ το[ιαΐη, 
Βαυὺ γἱο]άἀοα Ποὺ Ἰογὰ 4]}}]1. ᾿πὰ οὐ ὑπεὶνγ [λυ ΠῈΥ 
Βὰγ ΠΟ ΠΟΥ ον ΕΓ νυ Ὁἢ τΠο586 ἴῃ γν 50Π5 Πα σοῃθ, 
58:6 ἴοοκ {ππῸ το -ὑνγουρῃῦ το θα 5 πα οἰδα Πευβε , 
ΟἸγο ηρ Ποὺ τἱηρ] οἴβ νυ {Π6 σοϊάδη ογόνη, 1160 
Απα ὈγῪ ἃ βῃϊηϊηρ᾽ ΤΑΙ ΤΟΥ τη ρσοα ΠΕ γε 5568, 
ϑια Πηρ αὖ ΠῈῚ οὐτι ΡΠαπἴοιῃ ἱπηᾶσα ὑΠεγδ. 
ΤΉΡη, γἰβίηρ ἔγομλ ΠΕῚ βεαῦ, δάοννῃ ἔπε ἢ81}5 
516 ρΡδοβᾶ ψ ἢ πηϊποίπρ ὑγεδα οὗ ἵνοῦν ἔεεῦ, 
Εχα  πρ ἰπ {πς σἹβ, ἀπα οὔαπετη 65 
ϑιυνδερίπρ ΠΕῚ σίδποα ἔγομη πεοκ ἴο Δ Κ]6- έτη. 
Βυΐ Τπδῃ νγᾶβ ὑπεσα ἃ ἔεαυ ἃ] οἰσηῦ ἴο 56. 
Βυδά θην οπδηραα ΠΕῚ σο]ουγ : γεα!ηρ ὕδοῖς 
ὙΠ ὑγεμηθ]ίησ ἰτὰρ5 506 φρΌ6β; δηὰ βοᾶῖοε ἴῃ 

{ἰτὴ8 
ΒῸΡ5 οα ἔπε οουςῇ ἴο [8}] ποῦ οὶ {πε στοιιπά. 1170 

ΤΠΕη ἃ συαὺ Πδπαπηαϊα, ἀεξειηΐηρσ ρεγδάνεηζαγα 
ΤΗδῦ ἔθη ΖΥ ννὰ5 οἵ Ρδῃ οὐ βοῆς (οἂ 5εηῦ, 
Βαϊβεα πε ργάγεις-οῦυν, θεΐογε 5η6 βανν πε ἔοδιη 
ὙΠ 6-ἔγοϊῃϊηρ ἔοι ΠῚ 1ρ5, οὐ τηᾶγκεα πον το]]εά 
Ηδεν Ἔυερα}}5, ἀμα Ποὺ δος 5 Ὁ] οοα]ε55 μὰ ; 
ΠΕ ἃ Ἰοηρ ΟΥΥ οὗ Πουτου, ποῦ οὗ ργαυεγ, 
516 58} γ116α ἔοσιῃ. ϑδέγαιρσῃν ἴο εν ἔαι Πευ᾿ 5 σμδυ 6.5 

ΟΠΕ 
Πλατίεα, ἀπά οπα ὑπο ΠεῚ πεν-πιδάς 5ροιιβ6, 
Τὸ ἰ6}1} πε ὑγαε᾽ 5 δῆ] οϊοη : 411 {πῸ τοοῦ 
Εσμοαα ν τ τη] ἰξαα!ποι5- Παγγγίπρ ἔεεῦ. 1180 
Απᾶ ἃ 5υ 1 αἰ] εἴε᾽ 5 σἰγαϊπίηρσ' Πτὴ}}5 Πα ραςρά 
Βγ {Π15 ὑπ Ὁ}] Ἰεπσίῃ οὗ {πε ἔα ]οπρ σου 56, 
ὙνΏεη 8386 ἔγοτη ἰγᾶποα 41} Βρεεο]εβ5 οὗ οἰοβεά εγεβ 
[ἢ δηρι ἢ ννοκ ψ ἢ ΠΟΥ] 6- 5 Πρ 5ῃσίεκ ; 
ΕῸΓ πΚ6 ὄνγο σμαγρίηρ ἢοϑῖβ πεῖ ζουγτηθηΐ σϑτη :--- 
ΤΕ ροϊάδη ςοἱ] δροὰΐ μεν μεδά ἐπδὺ ἰὰῪ 
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θαυμαστὲν ἵ ἵει νᾶμα παμφάγου πυρός" 
πέπλοι δὲ λεπτοί, σῶν τέκνων δωρήματα, 
λεπτὴν ἔδαπτον σάρκα τῆς δυσδαίμονος. 
φεύγει δ᾽ ἀναστᾶσ᾽ ἐκ θρόνων πυρουμένη, 
σείουσα χαίτην κρᾶτά τ΄ ἄλλοτ᾽ ἄλλοσε, 
ῥῖψαι θέλουσα στέ ανον" ἀλλ᾽ ἀραρότως 
σύνδεσμα χρυσὸς εἶχε, πῦρ δ᾽, ἐπεὶ κόμην 
ἔσεισε, μᾶλλον δὶς τόσως τ᾽ ἐλάμπετο. 
πίτνει δ᾽ ἐς οὖδας συμφορᾷ νικωμένη, 
πλὴν τῷ τεκόντι κάρτα δυσμαθὴς ἰδεῖν" 
οὔτ᾽ ὀμμάτων γὰρ δῆλος ἣν κατάστασις 
οὔτ᾽ εὐφυὲς πρόσωπον, αἷμα δ᾽ ἐξ ἄκρου 
ἔσταξε κρατὸς συμπεφυρμένον πυρί. 
σάρκες δ᾽ ἀπ᾽ ὀστέων ὥστε πεύκινον δάκρυ 
γναθμοῖς ἀδήλοις φαρμάκων ἀπέρρεον, 
δεινὸν θέαμα" πᾶσι δ᾽ ἣν φόβος θιγεῖν 
νεκροῦ" τύχην - γὰρ εἴχομεν διδάσκαλον. 
πατὴρ δ᾽ ὁ τλήμων συμφορᾶς ἀγνωσίᾳ 
ἄφνω παρελθὼν δῶμα προσπίτνει νεκρῷ" 
ὦμωξε δ᾽ εὐθύς, καὶ περιπτύξας δέμας 
κυνεῖ προσαυδῶν τοιάδ᾽" ὦ δύστηνε παῖ, 
τίς σ᾽ ὧδ᾽ ἀτίμως δαιμόνων ἀπώλεσε ; 
τίς τὸν γέροντα τύμβον ὀρφανὸν σέθεν 
τίθησιν ; οἴμοι, συνθάνοιμί σοι, τέκνον. 
ἐπεὶ δὲ θρήνων καὶ γόων ἐπαύσατο, 
χρήζων γεραιὸν ἐξαναστῆσαι δέμας 
προσείχεθ᾽ ὥστε κισσὸς ἔρνεσιν δάφνης 
λεπτοῖσι πέπλοις, δεινὰ δ᾽ ἦν παλαίσματα' 
ὁ μὲν γὰρ ἤθελ᾽ ἐξαναστῆσαι γόνυ, 
ἡ δ᾽ ἀντελάζυτ'" εἰ δὲ πρὸς βίαν ἄγοι, 
σάρκας γεραιὰς ἐσπάρασσ᾽ ἀπ᾽ ὀστέων. 

, 2. 4 4 Ἂν σὰν... δ ψ, χρόνῳ δ᾽ ἀπέσβη" καὶ μεθῆχ᾽ ὁ δύσμορος 

1 ΒΟΔΙΠΙΡΘΙ : ἴου ἀπέστη. 
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᾿σδῃ βρυγῇ ἃ τηᾶγνο]]οι5 βἔγθδατη οὗ γανθηΐϊηρ ἤγα : 
ΤῊΣ ἀε]ϊοαΐα τόρ 65, {Π 6 σις ἐγ σὨΠ]Π ἄγη Ὀγοιρῦ, 
Ηδὰ ἔδλῃηρϑβ ἴο σῃανν ΠΟΥ ἀο]ϊοαΐα τογϊαγεα ἤδϑἢ ! 
{ΠὈ5ϊαγεϊηρ ἔγομ ΠΟΥ βεαῦ 5ῃη6 ἤεεβ, 411 ἤδτησ, 1190 
5Πακίηρ ΠΟΙ Παΐγ, 6 Ὶ Ποδά, {Π|5 νγὰν δηα ἐπδῦ, 
Τὸ οαϑῦ ἔγομη Ποὺ {Π6 σον ; θὲ ἤστην ἤχεα 
ΤῊΘ ροϊὰ Πε]ὰ [αϑι [15 στὶρ : πε ἤγε, νγυῃεπε᾽ ΕΓ 
56 5ῃοοὶς Πδὺ ἰοοῖκβ, τ ἀουθ]εα ἔαγγ Ὀ]αχεά. 
ΤΉΘΠ ἀροπυ-ν Δ Πα 5Π6 4 [4115 56η6 οα ἔῃ ἢοοΥ, 
Μαγγεὰ ρμαβῦ 411] Κπον]εάρε, βδᾶνα ῸΓ ἃ ἔα ΠΥ 5 ἜΥ 68. 
ΝΟ ΤΟΥ νγὰ8 566 Π ΠΟΘΙ δυεβ᾽ πη ρ 6 18] σδ] τη, 
ΝΟ τῆογα ΠΟΙ ΘΟΙΊΕΪΥ ἐξαΐαγεβ ἢ θα  ἐΠ6 σογα 
ὈυρρΡεα ἔγομῃ ΠδῚ μεδα᾽ 5 οσόνῃ ἤεοκεα ψ ἢ Ὀ]επεα 

ἢγα. 
ΤῊς ἢδβη-ἤσλϊκοβ ἤτοι Πεὺ θοπδ5, {κὸ ἐπε ρίπε᾽ 5 ἔεαγβ, 1200 
᾿Νρδίῃ ὑπαῦ τηγβίθσϊοιβ ἀσπρ᾽ 5 ἀανουσίηρδ τηοϑ]τεα, --- 
Πγεδα 5ἰρῃΐ !- - ἀπ οαπηα οἡ 4]] ἔὉ1Κ ἔδασ ἕο ἴουοἢ 
ΤΠ6 σοΥΡ586 : πεῖ Πίάδοιιβ ἔαξε μδα νγε [ὉΓ νγαγῃίησ. 

Βαυΐ, ἱσπογαηῦ οὗ 411, Πεὺ ψνγειοῃ δα εἶτα, 
Βυσάθη]ν επίογίηρ, [4}15 ἸΡΟῚ ΠΕΙ ΠΟΥ̓Ρ56, 
Απά 5ἰγαϊσηϊννδυ ναὶ ]εα δηα οἰαβρεα {πε θοάγ τουπᾷ, 
Απάὰ Κίββεα 1, οὐὑγίηνσ, ““Ο τὴν Π8ρ0]655 ἍἽἢ1]α, 
Ὑγηδὺ σοα ὑπὰ5 Πουυ]ν Ππαῖῃ ἔπεα ἀεβίγογεα ἢ 
ὙΠΟ τηδκοίῃ {5 οἱ] βερ]οῆγε Ρεγεῖς 
Οἔἐμεε ἢ Αἢ πιθ, νου] 1 τηϊσῃξ ἀ16 ἢ πες "Ὁ. 1210 
Βαυὺ ψγ»ῇδη ἔἸ Ὸ πὰ νυν] ]ΠἸησ Πα ἔχοι τηοδη5 ΠΕ οεαβϑά, 
Βαϊη ψρου]α Πα Πᾶνε τρτγαϊβεα ἢΐ5 ἀσεά ἔγαιηθ, 
Υ εὖ οἶανε, ἃ5 'νυ οἱϊηρβ ἴο ἰδ] θΟαρ]}}5. 
Τὸ πε Π]τὴν γ0}068 : {Πθὴ νγὰβ ἃ σῃαβεν νυ υεϑι]ηρ; 
ΕῸΥ, ψΉ1Π6 ἢε βἰγαϊπεα ἴο ὑργαῖθε ἢ Κπεθ, 5Π6 

βεειηθα 
Τὸ ὑρν μα ἀπα στρ Πΐτα : [6 Ὀγ οτος ἢε Πδ]εᾶ, 
ΤΟΥ ἔγοτη {Π6 ναῦν ΟΠ 65 νγᾶ5 ἢΐβ οἱ ἢδςβῃ. 
[μ{ε᾿5 ΠΙρῃΐ αὖ ἰαδῦ αἀπεποηῃεα, μα σᾶνα ἃρ ἔπε σΠοϑῦ, 
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ψυχήν' κακοῦ γὰρ οὐκέτ᾽ ἣν ὑπέρτερος. 
κεῖνται δὲ νεκροὶ παῖς τε καὶ γέρων πατὴρ 
πέλας, ποθεινὴ δακρύοισι συμφορά. 
καί μοι τὸ μὲν σὸν ἐκποδὼν ἔστω λόγου" 
γνώσει γὰρ αὐτὴ ζημίας ἀποστροφήν. 
τὰ θνητὰ δ᾽ οὐ νῦν πρῶτον ἡγοῦμαι σκιάν, 
οὐδ᾽ ἂν τρέσας εἴποιμι τοὺς σοφοὺς βροτῶν 
δοκοῦντας εἶναι καὶ μεριμνητὰς λόγων, 
τούτους μεγίστην ζημίαν ὀφλισκάνειν. 
θνητῶν γὰρ οὐδείς ἐ ἐστιν εὐδαίμων ἀ ἀνήρ" 
ὄλβου δ᾽ ,ἔπιρρυέντος εὐτυχέστερος 
ἄλλου γένοιτ᾽ ἂν ἄλλος, εὐδαίμων δ᾽ ἂν οὔ. 

ΧΟΡΟΣ 

ἔοιχ᾽ ὁ δαίμων πολλὰ τῇδ᾽ ἐν ἡμέρᾳ 
κακὰ ξυνάπτειν ἐνδίκως ᾿Ιάσονι. 
ὧ “τλῆμον, ὥς σου συμφορὰς οἰκτείρομεν, 
κόρη Κρέοντος, ἥτις εἰς “Αἰδου δόμους 
οἴχει γάμων ἕκατι τῶν ᾿Ιάσονος. 

ΜΗΔΕΙᾺΑ 
φίλαι, δέδοκται τοὔργον ὡς τάχιστά μοι 
παῖδας κτανούσῃ τῆσδ᾽ ἀφορμᾶσθαι χθονός, 
καὶ μὴ σχολὴν ἄγουσαν ἐκδοῦναι τέκνα 
ἄλλῃ φονεῦσαι δυσμενεστέρᾳ χερί. 
πάντως σφ᾽ ἀνάγκη κατθανεῖν" ἐπεὶ δὲ χρή, 
ἡμεῖς κτενοῦμεν, οἵπερ ἐξεφύ ὕσαμεν. 
ἀλλ᾽ εἶ ὁπλίξου, καρδία. τί μέλλομεν 
τὰ δεινὰ κἀναγκαῖα μὴ πράσσειν κακά; 
ἄγ᾽, ὦ τάλαινα χεὶρ ἐμή, λαβὲ ξίφος, 
λάβ᾽, ἕρπε πρὸς βαλβῖδα λυπηρὰν βίου, 
καὶ μὴ κακισθῇς μηδ᾽ ἀναμνησθῇς τέκνων, 
ὡς φίλταθ᾽, ὡς ἔτικτες: ἀλλὰ τήνδε γε 
λαθοῦ βραχεῖαν ἡμέραν παίδων σέθεν, 
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Π]-“ἰαγγοα, ἄοννη-β᾽ πἰκίη σ ᾽πϑαῖῃ ἀδϑιγοὑ0Π᾿5 568. 
ΤΠδτα ᾿ἰῈ ἔπ οοῦρβ68, Ομ 1] Ὀγ στὸν οἱ 5ῖταε 1220 
ΟἸαβρεβὰ ;--- ϑο ἢ} δῆηποϊΐοη ἴδθανβ, ποῦ ψουγάβ, πηιβὺ 

ΤΠ... 
Απᾶ οὗ {πὴ}ἷ7Οραγξ πὸ ννογὰ "ὲ βαϊὰ θγ πη :-- 
ΤΉ 561} ἔγου ρα Πἰβῃπηθηῦ νυν] ἤπα Θβοᾶρα. 
Βαυΐῦ πηδη᾿5 ἰοῦ πον, 8ἃ5 οἵϊ, 1 οουπῦ ἃ βῆδάον, 
ΝΟΥ͂ ἔδαγ ἴο δὰγν ὑπαῦ βι 6 ἢ 85 βθϑῖηὴ ἴο "6 
Ι͂ὴ υνἱῦ τηοϑὺ Κεεϑη οἵ τπδη, τηοϑὺ 5 1] ε οὗ βρεεςῇ, 
Ενεη ὑΠ686 ρᾶύ πϑανἰεϑεῦ ρεπαϊῖν οὗ ἃ]} ; 
ΕῸΣ Διηοηρ τηουΐα}]5 ΠΑΡΡΥ͂ Τη8Π 5. ΠΟΠ6. 
Ι͂η ἔογξαπε᾽ 5 Ποοα-ἰἰάς6 τηϊρηΐ ἃ πη ὈΘΟΟΙῚ6 
Μοῖα ΡῥτΌβρετοῦβ ἔΠδη ἢΐ5 ΠοΙσ  θΟΌΓ : ΠΑΡΡΥ ἴ---Πὸ ! ᾿ 1280 

[χει. 
σΗΟΗῦ8 

Εογΐαπθ, μη Θ5 6 6 18, ὙΥ Ὁ} Τηδὴν 8 11] [Π15 ἀἀῪ 
Πού οομηρ885 «}450η,--γεᾶ, ἀπα τἱρη ]Π]ν. 
Βυϊ Ο {πε ρὶἐν οὗ ὑῃγν φδ]διηϊίυ, 
ϑδυρηξεῦ οὗ ὕσεοη, ψγῃο ἴο Ηδαάε8᾽ ἢΠ4]1]}5 
Ηαβὺ ρα556 4, θεοδιβα ἢ ἐπ δα νου ]α «6450 ννεὰ ! 

ΜΕΡΕΑ 
ΕΥ̓ 6 Πα5, ΤΩΥ ΓΈβοΪν 15 ἴα κα, νυ τ 41} βρεοά 
Το 514ν τὴν οΠ] άγεη, πα ἴο ἤεε {Πϊ5 ἰδ, 
ΑΠπα ποῖ ἴο Ἰΐηρσεν πα ἴο γ᾽ 6] την 50Π5 
Τὸ ἀδαΐῃ Ὀγ οὔπεὺ ἢδπα5 τηοΥῈ τη 6 011 658. 
ΤΕΥ πεεαβ πηπβὺ αἷς : 8Πη6, 5βἴποε 1 πεεάϑ τη 6, 1240 
Ενεῃ 1 ψ}}} σῖνε ὑπδπὶ ἀδαΐῃ, νγγῆο σαᾶνε ἔπει [1{6. 
ὕρ, ρίγα π6ε ἔοσ {πε ἔγαγ, τηΐηε ἢδασὶ ! Ὑ ἢν Ἰοϊξεῦ 
Τὸ ἀο {πΠ6 ἀγεϑα 11] ἀβεαβ ἐπαῦ τηπϑὺ θὲ ἄοπε ἢ 
(οπη6, νυγεϊο θα Πδπα οὗ τηΐπε, στδβρ ἔπου {πε βυγοσά ; 
τβ8ρ !---οἡ ἴο {πε 5ἰαγιϊηρσ-ρΡοϊηΐ οὗ ἃ Ὀ]αβιεα |1ξε ! 

ΟἿ, ἴυτη ποὺ ογάνϑη !--ἰΠπηκ ποῖ οα ἐῃγ "ά}065, 
Ηον ἀδδγν {πεν ἀύβ, πον ἔποι αἰάδὺ "εδν ἔπειη : πᾶν, 
ἕο {15 5βῃογὶ ἀδγὺ 4ο ἔπου ἔογρεῖ ἔπ γ 5018, 
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ΜΗΔΕΙΑ 

᾿ ͵ Ν Ν ᾽ »“ὦμ , “ κἄπειτα θρήνει. καὶ γὰρ εἰ κτενεῖς σφ᾽, ὅμως 
, 3. ν Ν ΟΣ Ν ὔ 

φίλοι γ᾽ ἔφυσαν-- δυστυχὴς δ᾽ ἐγὼ γυνή. 

ΧΟΡΟΣ 

ἰὼ Γᾶ τε καὶ παμφαὴς στρ. 

ἀκτὶς ᾿Αελίου, κατίδετ᾽ ἴδετε τὰν 
2 , - Ν 

ὄλομεναν γυναῖκα, πρὶν φοινίαν 
,ὔ - ,ι. 5, 2 

τέκνοις προσβαλεῖν χέρ᾽ αὐτοκτόνον" 

σᾶς γὰρ ἀπὸ χρυσέας γονᾶς 
- 2 ’ 

ἔβλαστεν, θεοῦ δ᾽ αἵματι πίτνειν 
ΦΣ δ᾽ 58. Ὁ φόβος ὑπ᾽ ἀνέρων. 

3 Με ἘΣ " 7 ΄ ἀλλά νιν, φάος διογενές, κάτειρ- 
Α Ν "᾽ ΄ 

γε, κατάπαυσον, ἔξελ, οἴκων τάλαι- 
Ὁ τς , 

ναν φονίαν τ᾽ ᾿Βρινὺν ὑπ᾽ ἀλαστόρων. 

, 

μάταν μόχθος ἔρρει τέκνων, ἀντ. 
3 ΄ 7 γ » 3 
ἄρα μάταν γένος φίλιον ἔτεκες, ὦ 

κυανεᾶν λιποῦσα Συμπληγάδων 

πετρῶν ἀξενωτάταν εἰσβολάν. 

δειλαία, τί σοι φρενῶν βαρὺς 
, ᾽ὔ ἊΝ δ χόλος προσπίτνει καὶ δυσμενὴς 
’ }] ἴά 

φόνος ἀμείβεται; 
ον Χ -“ { “ ΄ 

χαλεπὰ γὰρ βροτοῖς ομογενῆ μιά- 

σματ᾽ Τ ἐπὶ γαῖαν αὐτοφύνταις συνῳ- 

δὰ θεόθεν πίτνοντ᾽ ἐπὶ δόμοις ἄχη. 



ΜΈΌΕΑ 

ΤἬΗΘΥ δου τπουσῃ ὑμεῖη. ΕῸΥ, δἰ ποι ρἢ ὑΠοὰ 5]αν, 
Υεὺ ἀφαγ ὑπ 6 Ὺ ἴθ, δπὰ 1--αὴ ψγεΐομεα, ψγεΐομεα ἢ 1260 

[Εχὶὲ ΜΈΡΕΑ. 
σΗοπῦβ 

(9ι7.) 

Ο Βδγῖ, Ο 411-τενεα]ὶηρ ΒΡ ΕΠ ΟῸΓ 
ΟΥ̓ {πὰ ὅπ, Ἰοοκ ἀοννη ΟΠ ἃ ψγοτηδη δοουγϑῦ, 
ΟΥ Ἔνεὺ 58ῃ6 5146 ἴΠ6 τηυγ θυ- τ ϊγβὺ 

Οἵ ἃ πιοῖμοῦ γγῃοϑε Παπα5 νου] ϑγηϊζα ὑΠ6 [θοῦ 
Ετυϊῦ οἵ ΠΕ Οη. 

ΙοΚ ἄονῃ, ἴον 516 βργδηρ οἵ ἔῃγ ᾿ἴπδαρα σοϊ θη : 
Μδπ᾿ 5 νεῆρεδποα ἐῃγθαΐεπβ---[ῃν 566α 16 πο] θη 

᾿Νεδίῃ πε βῆδαον οἵ ἀόοσα ! 
Βαυΐ που, Ο Πεανεη-εροίζεη ρου, 
Πδϑίγαϊη ΠΘυ, γεΐγαϊη ΠΟΥ : {Π6 νυγεϊο δά, ἔΠ6 ΚΟΥΥ 
Εχίηγβ ΕΥ ἀεποπβ ἀοσσεά, νγα ἱπηρίοσε ἔπεα, 1200 

ϑπδίοῃ ποι ἔἸΤΌΤ γοη ΠΒοιη6! 
(4πι.) 

ΕοΥ παυρῇηΐ νγᾶβ5 ὕπΠ6 οΠ Πα Ὀἰγ ἢ -ἔγανδι} νναβίεα :; 
ΕΓ πδυρηὶ αἰαάϑὺ ποι Ὀεδὺ ἔμαιη, {Π6 ΠΕΔΓ 

δΔηα {ῃς ἀ68., 
Ο ἔποιυ ψγηο ᾿ιαϑὺ εα {πγοῦρῇ {Π6 Ῥα585 οἵ Εδαγ, 

Εγοπ πες ἄδγκ-θ]ὰς ΟἸδβηϊησ Οταὰσβθ ψγη0 Παβὺ 
Βαϑίεα 

Βρεεάϊηρσ ἐῃγ Πρ! 
ΑΙδ5 ἴουῦ πεῖ "- --Ὑ πεγεΐοσε Πα συ στδίῃ 

οἰ Υοα ΠΟΥ 
ΤΗγουρῃ ἀερίῃβ οὗ ΠΕ 5800], ὑπαὶ στυΐῃ]655 

ῊΠῊ γ6 τὴν 
ΗεΥ ψτοηρδ τηϊϑβὺ γϑαυΐΐα ἢ 

ΕῸΥ 5ἴευπ Ροη τηογίβ]5 ὑπΠ6 νεηρεδᾶποα [4]] εἴ ἢ 
ΕοΥ Κίη᾽ 5 ὈΪοοά 5ρ1} ; ἔγοπι ἔπε βαγίῃ 1ὖ οδ]] εῃ, 
Α νοΐςε ἔγομῃ {πε Οοάβ, ἀπα {ΠπῸ 5] αν εῦβ δρρδ)]εΐῃ 

Οἡ ὑγῇοβα Ποιηββ ἰὖ 5}8}} Πρ. 1270 
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ΜΗΔΈΕΙΑ 

ΠΑΙΣ α' 
"» , ὃ ΄ ἕ Ἂ ΄ Ἃ , 

οἶμοι, τί δράσω; ποῖ φύγω μητρὸς χέρας; 

ΠΑΙ͂Σ β΄ 

οὐκ οἶδ᾽, ἀδελφὲ φίλτατ᾽: ὀλλύμεσθα γάρ. 

ΧΟΡΟΣ 
Ε] Ν » , να 

ἀκούεις βοὰν ἀκούεις τέκνων ; 

ἰὼ τλᾶμον, ὦ κακοτυχὲς γύναι. 

παρέλθω δόμους ; ἀρῆξαι φόνον 

δοκεῖ μοι τέκνοις. 

ΠΑῚΣ α' 
, δὴ [οἱ 2 ᾿ 3 ᾽ ,ὔ 4 ναί, πρὸς θεῶν, ἀρήξατ᾽" ἐν δέοντι γάρ. 

ΠΑῚΣ Α΄ 
ς 3 Ἁ "ὃ Φ..5 Ν 3 Ὰ ’ 

ὡς ἐγγὺς ἤδη γ ἐσμὲν ἀρκύων ξίφους. 

ΧΟΡΟΣ 

τάλαιν᾽, ὡς ἄρ᾽ ἦσθα πέτρος ἢ σίδα- 

1280 ρος, ἅτις τέκνων ὃν ἔτεκες 

ἄροτον αὐτόχειρι μοίρᾳ κτενεῖς. 
Ι ἈΝ ΄ ’ “-“ Ἔ 

μίαν δὴ κλύω μίαν τῶν πάρος 

γυναῖκ᾽ ἐν φίλοις χέρα βαλεῖν τέκνοις, 

᾿Ινὼ μανεῖσαν ἐκ θεῶν, ὅθ᾽ ἡ Διὸς 

δάμαρ νιν ἐξέπεμψε δωμάτων ἄλῃ. 

πίτνει δ᾽ ἁ τάλαιν᾽ ἐς ἅλμαν φόνῳ 

τέκνων δυσσεβεῖ, 

ἀκτῆς ὑπερτείνασα ποντίας πόδα, 

δυοῖν τε παίδοιν συνθανοῦσ᾽ ἀπόλλυται. 
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ΜΕΌΕΑ 

[σΗΠΠΌ ΜῈΝ 8 ογίθϑ ὑοἠίηα 1} 506η65 

ΘΟΗΙΠΌ 1 
ἤγλμαί «λμαϊὶ 1 ἀο ὕ.---ἰοῖν ἤ66 τὴρ ηιοί ον 5 παπιὶς 

ΟΗΙΠ. 2 
1 ἔποιυ ποί, ἀφατεδί ὑγοίμονυ. 1)εαίἢ 15 ἤότο ! 

σΗΟπΒ 
Αἢ {π6 οὖν !---Ααοβῦ που πον [ἢ ὃ---ἰπα ΟΠ] το μ’ 5 οτν' 
γνγείςῇ !- -πτνοτηδη οὗ ουγδὲα ἀαβίϊηγ ! 
58Π4}} 1 επίεσὸ Μὴ Βεοαγὲ οὔεῖῃ, ““ἤδβουῦα. {πὸ 

ΟΠ] άγαη ἔχου τη δ. ὨΪρῚ Γ᾿ 

[1 ̓λοῳ ὑθαέ αἱ ἐπα δαγτεὼ ἀοογ5. 
ΘΟΗΙΠΌ 1 

Πεὶρ !--- ον ἐπε οὐδ᾽ δαἴο μεὶρ  ϑογο ἐξ οἱἱῦ πϑεὰ 4 
ΟΗΙΜῸ 2 

7116 δηυογα᾽ 5 ἀσαίἠι-πεὶ ἐ5 οἰοσῖησ τοιιπαὶ τι ποῖὺ 1 

[ϑέίθηοο τοϊμῖμ. ίοοα ,ογυς ομέ δεπεαίμ ἐπα ἀοονυ. Τλὸ 
᾿υοηῖοπ δἠγίπά δαολ.] 

ΠΗΟΘΗῦβ 
γυτεῖοῖ ! οὗ ψ ηδὺ τοοκ ἰ5 ἔην Ὀγεαβὶ ἢ---οὗἩ τ ῇηδαὶ ςἴθεὶ 

ἰἴ5 πηΠ86 Πδαγὲ οὔ {π66 τηου]αεᾶ, 
Πα ὑπ6 θᾶ 8Ὲ5 ποι ἢαϑὺ Ὀοσπθ, τ ἢ {ῃπ βο] ἔβατηα 

Παπᾶς ἐπαὶ ἢ Ἰονα πᾶνε επί! ἀεα 
ΤΉ656, μοι Παβὺ βεὶ ὑπεε ἰο 5]αν 9 

ΟΥ̓ οπε μᾶνε 1 ἢβαγὰ {παῖ αἰ παπᾶς οὐ πεῖ Ἰονεά 
0165 οὗ ο]4, ὁΠ6 ΟΠΪγΥ, 

Ενϑη [πὸ αἰβίγαισῃξ οἵ {πες αοᾶς, ἤδη Ζειιβ᾽ θυϊάς 
ἄτγανε θυ, Ἰοπο] 

Απα ἰΙοβὺ, ἔγοτη Πδὺ Ποιης ἴο βἔγαν ; 
ΑΠΑ 516 ξ6]]--Δἢ ψτείοῃ !|-- τοῦ ἐπε Ὀγΐηκ ἃ5 586 

βἰοοα 
ΟΥ̓ ΠΕ 5εα-βοδὰγ : σα] οὗ ΘΠ] τα π᾿ 5 Β]οοά 
Ὀτασρεα ἀουνηναγας Ποὺ δες ἴο ἐπε 54} 5εὰ- Ηοοά, 

Απα 5Π86 αἰδα ψ τ ἢ Ποὺ οΠ]σαπ ἐνναίη. 
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ΜΗΔΕΙΑ 

’,ὔ ἐδ} ΓῚ , 9 ἢ »Μ Ι͂ Φ τί δῆτ᾽ οὖν γένοιτ᾽ ἂν ἔτι δεινόν ; ὦ 
γυναικῶν λέχος πολύπονον 
“ " Μ » ΄ ὅσα βροτοῖς ἔρεξας ἤδη κακά. 

ΙΑΣΩ͂Ν 
- Ὁ σ᾿ »15 Ἁ Ψ ’ 

γυναῖκες αἱ τῆσδ᾽ ἐγγὺς ἕστατε στέγης, 
ἄρ᾽ ἐν δόμοισιν ἡ τὰ δείν᾽ εἰργασμένη 

ΤῸ» δ) “Ὁ 

Μήδεια τοισίδ᾽, ἢ μεθέστηκεν φυγῇ ; 
δεῖ γάρ νιν ἤτοι γῆς σφε κρυφθῆναι κάτω, 
ΕῚ Ν ᾿ “ ϑι 9 ᾽ , ΄ ἢ πτηνὸν ἄραι σῶμ ἐς αἰθέρος βάθος, 
εἰ μὴ τυράννων δώμασιν δώσει δίκην. 
πέποιθ᾽ ἀποκτείνασα κοιράνους χθονὸς 
) “ ᾽ ν “ ΄ , ἀθῷος αὐτὴ τῶνδε φεύξεσθαι δόμων ; 
2 ) » Ν 3. “δὰ (δ᾽ ς ΄ Μ 

ἀλλ᾽ οὐ γὰρ αὐτῆς φροντίδ᾽ ὡς τέκνων ἔχω" 
κείνην μὲν οὺς ἔδρασεν ἔρξουσιν κακῶς, 
ΡΞ . , κ᾿ ᾿ ͵ , 
ἐμῶν δὲ παίδων ἦλθον ἐκσώσων βίον, 
μή μοί τι δράσωσ᾽ οἱ προσήκοντες γένει, 

“ “ , 

μητρῷον ἐκπράσσοντες ἀνόσιον φόνον. 

ΧΟΡΟΣ 
“ ᾽ - “-“ 

ὦ τλῆμον, οὐκ οἶσθ᾽ οἵ κακῶν ἐλήλυθας, 
1 α Ε Ν 7 » ἃ 3 ,ὔ ῇ 

Ιᾶσον" οὐ γὰρ τούσδ᾽ ἂν ἐφθέγξω λόγους. 

ΙΑΣΩ͂Ν 
ον ΠῚ ᾽ .}» ᾿ , 

τί δ᾽ ἔστιν; ἦ που κἄμ᾽ ἀποκτεῖναι θέλει ; 

ΧΟΡΟΣ 
- “- Χ “4 , 

παῖδες τεθνᾶσι χειρὶ μητρῴᾳ σέθεν. 

ΙΑΣΩ͂Ν 
ΜΓ , , “ Ὁ; ΄ ΄ 

οἴμοι τί λέξεις ; ὡς αὶ ἀπώλεσας, γύναι. 

ΧΟΡΟΣ 
ιᾳ Σ] ἤν ν οετ “- , , ,ὕ 

ὡς οὐκέτ᾽ ὄντων σῶν τέκνων φρόντιζε δή. 



ΜΕΌΕΑ 

Ὑγηδῦ γῇ δβ! !οΥ ΠΟΥΤΟΥ Γαπηδΐ 5 ἴο 6 τουρῃ} 
Ο ὑγὶ46- θεά οὗ ννοίηθπ, νυν ἡ} Δη σι 5} ἔγασρσηῖς, [1990 
γηαῦ βοδῖῃε ὩΡΟΠ τηογίαϊβ οὐαὶ πον Παρὶ πο 

του, 
ὙνΠηδῦ τηδηϊξοϊα ὕδης ! 

Ἐπί οΥ 1Α50ῸΝ, τυ] ΞΕΚΥΑΝΊΘΒ. 
σΑΒΟΝ 

οι θη, ψ ῃΪΟἢ οἰἴαπα ἀπθαῦ ἀπῖἴο {ῃϊς τοοῦ--α 
5. 5η6 ψῖθῃϊπ {Π6 Π4}15, 58η6 γγῆο παῖ ψτουρῃς 
Ὠγτεδα ἄδεαβ, Μεάβδα, οὐ ἴῃ ἢϊρηῦ ραβθεα ἔῃεπος ὃ 
ΕῸΓ Εἰ Υ  πλυϑῦ 5η6 Ὠἰάθ Ποὺ ᾽πεαῖῃ {ῃΠ6 δαγίῃ, 
Οὐ ΠΡ ὁπ. ῖηρβ ΠΟΥ ἔγτατηα ἴο ἤθάνεπ᾿ 5 ἴγ ἀδθρί}}5, 
Οὐ ἴαβῖε πθ νεῆρεᾶποα οὗ ἃ τουδὶ Ποιιβα. 
Ηον, ὑγιιβὶβ 5η6, μανίηρ τηυγδγεα {Πε6 ἰδ η4᾽ 5 Ἰογ5, 
Θολῦῃ 6 1655 Πθυβ 61} ἔγου ὑπ εβα Π4}}5 ἔου! ἰο ἢξε ἢ 1300 
Υεῖ ποῖ ἔῸΓ ΠΕΥ οᾶγα ἴ, δ ΓῸΓ ΤΩΥ 5018. 
ὙΏοὰΩ 8ῃ6 Βαΐῃῆ ντοηρεα 5}4}}] συεοοῆρεθηβε ΒΕΓ 

ὙΙΌΠΡ: 
Βυΐ 1 ἴο βᾶνβ τὴν ἢ] τ π᾿ 5 ̓1 6 δγὴ ΘΟΠΊ6, 
[,μεϑὺ ἴο τὴν συίεῦ της Κίηβυγεπ οἵ {πε ἀεδά 
Ανβεηρα οπ ποι ἐμεὶν τηοῦ μου 5 ἱπηρίοιυιβ ΤΊ ΠΓΩ͂ΘΥ, 

ΟΘΗΟΕῦΒ 
γνγεῖςοι, ποὺ πον βὺ ποὺ πον ἄδερ ἔποι αὐ ψ Πε]τη θά 

ἴπ ψγοΟΘ, 
Ψ450ῃ, οΥὁἩ που Ππαάεὺ αὐξεγεα ποῖ σι οἢ τννογάϑβ. 

7Α580Ν 
Ὑνηαΐ πον ἢ---ἀπα ἰ5 5Π6 ἔαϊπ ἴο 5184Υ τηὲ ἴοοῦ 

ΟΗΟΕῦΒ 
ΤῊΥ 50η5 δῖ ἀ68α, 5]αῖπ Ὀγ ἐπε τηούῃετ᾿β μπᾶ, 

7Ά80Ν 
ΑἩ τπηε !--νῃδῦ βαγ᾽ δῦ ὅποι ἢ---ἰποὰ Παβὶ ΚΙΠ]εα τηθ, 

ΜΌΓΊΔΗ ! 1310 
ΘΗΟΗΤΙ5 

ΤῊΥ ΘΠ ΓΈ Π Δ΄ 6 ΠΟ ΤΟΥ : 50 ἐμίηκ οὗ {ἢ 61}. 
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ΜΗΔΕΙΑ 

ΙΑΣΩΝ 
αἰ 9, Ἐπ 5. ἜΚ ἐτα λὐον, ΟΝ ἢ 

ποῦ γάρ νιν ἔκτειν᾽, ἐντὸς ἢ ἔξωθεν δόμων ; 

ΧΟΡΟΣ 
» 5 , “ ΄ » Υ̓ 

πύλας ἀνοίξας σῶν τέκνων ὄψει φόνον. 

ΙΑΣΩ͂Ν 
χαλᾶτε κλῇδας ὡς τάχιστα, πρόσπολοι, 
ἐκλύεθ' ἁρμούς, ὡς ἴδω διπλοῦν κακόν, 
τοὺς μὲν θανόντας, τὴν δὲ τίσωμαι φόνῳ. 

ΜΗΔΕΙΑ 
“ ΄ -“ 5 3 ΄ 

τί τάσδε κινεῖς καναμοχλεύεις πύλας, 
νεκροὺς ἐρευνῶν κἀμὲ τὴν εἰργασμένην ; ; 
παῦσαι πόνου τοῦδ᾽" εἰ δ᾽ ἐμοῦ χρείαν ἔχεις, 

1320 λέγ᾽ ἘΝ { βούλει, χειρὶ δ᾽ οὐ ψαύσεις ποτέ. 

τοιόνδ᾽ ὄχημα πατρὸς Ἥλιος πατὴρ 
δίδωσιν ἡμῖν, ἔρυμα πολεμίας χερός. 

ΙΑΣΩ͂Ν 

ὦ μῖσος, ὦ μέγιστον ἐχθίστη γύναι 
θεοῖς τε κἀμοὶ παντί τ᾽ ἀνθρώπων γένει, 
ἥτις τέκνοισι σοῖσιν ἐμβαλεῖν ξίφος 
ἔτλης τεκοῦσα κἄμ᾽ ἄπαιδ᾽ ἀπώλεσας" 
καὶ ταῦτα δράσασ᾽ ἥλιόν τε προσβλέπεις 
καὶ γαῖαν, ἔργον τλᾶσα δυσσεβέστατον. 
ὄλοι᾽" ἐγὼ δὲ νῦν φρονῶ, τότ᾽ οὐ φρονῶν 

1380 ὅτ᾽ ἐκ δόμων σε βαρβάρου τ᾽ ἀπὸ “χθονὸς 
“Ἑλλην᾽ ἐς οἶκον ἠγόμην, κακὸν μέγα, 
πατρός τε καὶ γῆς προδότιν ἥ ἣ σ᾽ ἐθρέψατο. 
τὸν σὸν δ᾽ ἀλάστορ᾽ εἰς ἔμ᾽ ἔσκηψαν θεοί: 
κτανοῦσα γὰρ δὴ σὸν κάσιν παρέστιον, 
τὸ καλλίπρῳρον εἰσέβης ᾿Αργοῦς σκάφος. 
ἤρξω μὲν ἐκ τοιῶνδε" νυμφευθεῖσα δὲ 
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ΜΕΌΒΑ 

ΖΦΑΒΟΝ 

Ηον ὃ---51]1ενν ἐπε ὃ ΔΒ εσα ἢ--ὐνν 1, νυ που, ἐΠ 6 
Π4}15} 

σηοῦϑ (ροϊπίηρ ἰο ραυσηιοπί δοίοτα αἰο075) 

Ορεῃ, δπὰ ὑποὺ 5Πδ]ῖ 5εε ὑπ ν οἢ ἀγα π᾿ 5 σΟΥ 568. 

7ΑΒῸΝ 
Βιυγϑῦ 'π {πῸ Ρο] 8. νυ} 4}} σρεεα, βϑυνὶηρ- τη 6η--- 
οτος Πίηρα8 !-ἰοῦ πη6 566 {58 ὑννοίο! ἃ Πουτοσ,-- 
ΤῊς ἀεδά, ἀπά Πεῖ,--- πα ἴῃ ΠΕ Ὀ]οοά ἄνεῆρε της ! 

ΜΕΡΕΑ ἀρρέεαγξ αὖουε ἰπδ ραΐαοε τοῦ  ἴπ ἃ οπατῖοί 
ἄάγατῦπ ῳ ἀτγασοηϑ. 

ΜΕΡΕΑ 
ῊΥ 5Πακεϑῦ ἔποι {Π 656 ἀοοῦβ 8Ππ4 ννου]αϑςῦ ὩΠΡΔΓ, 
ϑεεκίηρ ἐγ ἀεδα δπα πη γγῆο ψγουρῃῦ {Πε6 ἀεεα ἢ 
εαβα {Π15 εββᾶγ. [ποὺ ψου]άϑὺ δυρῇῃΐ οἵ της, 
5δγ ψ δῦ ὑπο νυ] : ἘΠ]π 6 ΠᾶΠα 5}4]] Του οἢ τὴς πανοῦ. 1320 
ΘΌΘἢ οΠαγιοῦ Παῖῃ τὴν αι Που᾿ 5 βίγα, [Π6 ὅ0ῃ, 
Οἰἴνεη τη6, ἃ ἀεΐξπος [του οουηδη 5 Ππαηά. 

7ΑΒΟΝ 
Ο {πϊπρ ΔΡἢΠοστθα ̓  Ο ψομηδη Παϊαί]] 6 ϑὲ 
Το Οοά5, ἴο 1η6, ἴο 411 ἔπε τᾶοβ οἵ Ἰηθῃ, 
Του ἐπαῦ οου]ακὺ ὑΠγαβὺ ἐΠ6 συγοσγα ἴηἴο ἐῃ6 θᾶ) 65 
ΤΠου ὈᾶΙ᾽ βὺ, δηα τὴηθ Παϑβὺ τηδ46 «ἃ Ἵἢ 1655 σα]ὶη 
Τῆι Παϑὺ ὑπο ψνγουρῃΐ, γεῦ Ἰοο κ᾽ δῦ που ὁπ ἐΠ6 511 Π 
Απα βαγΐῃ, γγπο Παϑὶ ἀδιεα ἃ ἀδεα τηοβῦ ἱπηρίοιϑ ὃ 
Νοῦν Τυΐη 56 ῖΖα ἔΠ66 !-- οἷεαν 1 566, γγῆο βὰν ποῖ 
ΤΉΘΠ, ἤθη ἔγοτη ἢ 8115 ἀπά ἰδ ηα Ὀδυθατίδη 1330 
Το 4Α στεεῖκ ποῖηβ 1 θᾶγα ἔπθθ, αὐΐευ Ρ8Π6, 
Τταϊζγεβϑ ἴο βῖγα δηα ᾿ἰαπαᾶ ἐμαὶ πυγξιγεα {πεε ! 
ΤῊΥ συ 5 συγβα- 0] Ὁ οα τη ὑπΠεῸ (ὐοά Πᾶνε ἰδυποῃϑᾶ ; 
ΕοΥ {πῖπα οὐ ὈγοῦΠοὺ Ὀγ ἢϊ5 πϑαυΐῃ ποι 5] εννεϑὺ 
Ετ ἴποιυ αἰαβὲ επίευ ἔαίγ- ρσονγεα ΑὙρο᾽ β ἢ0]]. 
ἢ βοὴ ἀδεαάβ ποὺ Ρεσαηπεϑῖ. δ εααεά {πε 
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ΜΗΔΈΤΑ 

᾽ χ - , παρ᾽ ἀνδρὶ τῷδε καὶ τεκοῦσά μοι τέκνα, 
εὐνῆς ἕκατι καὶ λέχους σφ᾽ ἀπώλεσας. 

» δ Ὁ ΟΣ δ ς ΝΝ Ὰ 

οὐκ ἐστιν ἥτις τοῦτ ἂν λληνὶς γυνὴ 
"ἷ 2 κ , 5» Φ».7 5. Ὁ ἐλ 

ἔτλη ποθ᾽, ὧν γε πρόσθεν ἠξίουν ἐγὼ 
“ 4 ὃ 5 θ Ν 9 4 , 3». ὦ ’ 

γῆμαι σε, κῆδος ἐχῦρὸν ολέθριον τ ἐμοὶ, 
λέαιναν, οὐ γυναῖκα, τῆς Τυρσηνίδος 
Σκύλλης ἐ ἔχουσαν ἀγριωτέραν φύσιν. 
ἀλλ᾽ οὐ γὰρ ἄν σε μυρίοις ὀνείδεσι 
δάκοιμι" τοιόνδ᾽ ἐμπέφυκέ σοι θράσος" 
ἔρρ᾽, αἰσχροποιὲ καὶ τέκνων μιαιφόνε. 
ἐμοὶ δὲ τὸν ἐμὸν δαίμον᾽ αἰάζειν πάρα, 
ὃς οὔτε λέκτρων νεογάμων ὀνήσομαι, 

Σ] “ ἃ Ψ, » γ οὐ παῖδας οὺς ἔφυσα κἀξεθρεψάμην 
ἕξω προσειπεῖν ζῶντας, ἀλλ᾽ ἀπώλεσα. 

ΜΗΔΕΙ͂Α 
Ν “Δ 5. ) - “...9 7 μακρὰν ἂν ἐξέτεινα τοῖσδ᾽ ἐναντίον 

λόγοισιν, εἰ μὴ Ζεὺς πατὴρ ἠπίστατο 
03} 0.9 9 “ , Φ.Α "] 2 , οἵ ἐξ ἐμοῦ πέπονθας οἷά τ᾽ εἰργάσω" 

Ὰ 2 ᾽ », ἄγ χϑ 5 , , 

σὺ δ᾽ οὐκ ἔμελλες τἄμ᾽ ἀτιμάσας λέχη 
τερπνὸν διάξειν βίοτον ἐγγελῶν ἐμοί, 
οὐδ᾽ ἡ τύραννος οὐδ᾽ ὁ σοὶ προσθεὶς γάμους 
Κρέων ἀνατὶ τῆσδέ μ᾽ ἐκβαλεῖν χθονός. 
πρὸς ταῦτα καὶ λέαιναν, εἰ βούλει, κάλει 

ΧΝ Σ "4 ἃ Ν " “ὃ εἰ 1 

καὶ Σκύλλαν ἣ Τυρσηνὸν ᾧκησεν πέδον" ἡ 
[οὶ Ἂ Ἂν ς Ἁ ᾿ Σ 7 

τῆς σῆς γὰρ ὡς χρὴ καρδίας ἀνθηψάμην. 
ΙΑΣΩ͂Ν 

καὐτή γε λυπεῖ καὶ κακῶν κοινωνὸς εἶ. 
ΜΗΔΕΙ͂Α 

σάφ᾽ ἴσθι: λύει δ᾽ ἄλγος, ἢν σὺ μὴ ᾿γγελᾶς. 
ΙΑΣΩ͂Ν 

4 Ν “-“ Ψ ὦ τέκνα, μητρὸς ὡς κακῆς ἐκύρσατε. 

1 Πρδαϊπρ ἀου θυ] : σπέος ἃπα πόρον ἢᾶνθ Ὀ6θῃ Ῥτοροββά. 



ΜΕΒΌΒΑ 

Το {Π15 τηδη, 8Πη4 {Π6 τοῖον οὗ ΠΥ 5018, 
ΕῸΥ γε α]οοκ- τ ρ δ᾽ 5 βάκα Παϑὲ που τηυγαεγεα ἔοι. 
ΤΉΘΓΕ 15 πὸ στϑοΐδη ννοιηδη ὑπαὶ δα ἀαγεα 
ΤῊ 5 :---γοῦ 1 βἰοορεαα ἴο τηᾶῦτν ὑΠε6, σοοά βςοοίῃ, 
ΒΔΥΠΘΥ πη {Πε656, ἃ μαΐεία] Ὀυάς δπα ἔε]], 
Α τίρτοββ, ποῦ ἃ ὑγοιηδη, ΠΑΥθΟΌ ἢ ρ; 
Α βεύοοῦ παΐαγα ἔμδη ΤΥ Πα πίδη ὅ υ]]. 
Βαυΐῖ--ἰογ απτο]ὰ ταν] Ἕηρθ νου] ποὺ βἐΐησ 
ΤΉΘΕ, ἴπ τῃγ παΐαγε 15 5ΒΌῈΟἢ ΠΑΥΘΙΠΟΟΩ :---- 
Ανδιυπὶ, ἐποὰ τηϊβογεδηῦ βἰαϊπεα ἢ ἔῃν ΡάΡο9᾽ 

ὈΙ]οοά ! 
ΕῸΓ Πη6 Τοτηδίη5 ἴο νγ8}} τὴν ἀθβϑιϊην, 
Ὗγῆο οὕ την πεν-ννεα Ὀγ]46 584}1 ἢᾶνε πο 7ΟΥυ, 
Απα ἴο ἐπε 50η5 ὑγβοιῃ 1 βεσαῦ ἀπαᾶ πυγξυγεά 
ΓΑνίηρ [1 5141} ποῦ 5ρεᾷδκ ---ἰοβῦ, Ἰοϑὺ ἴο τηβ! 

ΜΕΌΕΑ 
Ι τρηῦ Πᾶνα Ἰεηριπεπεα ουὖὖ Ἰοηρ ΘΟΠέγον ΕΥ̓ΞΥ͂ 
Τὸ {πΠ686 ῃγ ψοτγαβ, 1 Βαΐμεῦ Ζευς Κπον ποὺ 
Ηον 1 Πᾶνε ἀδα]ῦ ψ τ ἢ {πες δπα ἔπου ᾿ν ἢ τη6. 
ἼΓνδϑ ποῦ ἔου {Πε6εὲ ἴο βεὖ τὴῦ τἹ]ρῃϊβ δὲ πδυρῃῦ, 
Απαὰ ἸΙἴνε ἃ [{ξ6 οὗ "1155, θειηοοκίηρ μη6, 
ΝΟΥ͂ ἔου την ρυῖποαββ, ἃΠα {ΠΥ τηδυγία σα - ΚΙ Π5ΤΏ8Π, 
ΟΥξοη, υπβοδύμαϑα ἕο θδηΐϑἢ τὴ6 ἐΠϊβ ἰδηα ! 
ὙΥ̓Βεγεοσα ἃ {ἰρυαβϑβ 694}] τηθ, ἃη ποι ψ]]Ὲ, 
Οὖ 8.118, μβαπηΐεν οὔ Τ γυυμεπίδη 5Π γα ; 
ΕῸΥ τῃϊπα Πεϑαγὶ πᾶνε 1 νυπηρ, ἃ5 γνῈ}}] θεΠονθά. 

7Ά80Ν 
Ηα, Ὀαΐὺ ἐπουὺ βουτον αϑὺ ἴοο, ἀοβῦ 5ῆδγε τηΐπα 1115 ! 

ΜΕΡΕΑ 
Ο γεὰᾶ: γεῖ ρυϊεῖ 15 ρα, 50 ἔποιι ἰδιρἢ ποῦ. 

7ΑΒῸΝ 
Ο οὨΠ]Πάγθη πηΐηθ, νυ δῦ τηϊβογεδηῦ τοΐμεῦ Πδά γα! 
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ΜΗΔΈΕΙΑ 

ΜΗΔΕΙ͂Α 
ῳ .»" « »' Ι͂ ὦ παῖδες, ὧς ὥλεσθε πατρῴᾳ νόσῳ. 

ΙΑΣΩΝ 
5 . 

οὔτοι νυν ἡμὴ δεξιά σφ᾽ ἀπώλεσεν. 

ΜΗΔΕΙΑ 
“ς Ὁ [ο ἀλλ᾽ ὕβρις οἵ τε σοὶ νεοδμῆτες γάμοι. 

ΙΑΣΩΝ 
3 , “ 

λέχους σφέ γ᾽ ἠξίωσας εἵνεκα κτανεῖν ; 

ΜΉΔΕΙΑ 
Ν - Ψ΄ι -Ὁ “ 

σμικρὸν γυναικὶ πῆμα τοῦτ᾽ εἶναι δοκεῖς ; 

ΙΑΣΩ͂Ν 
Ὁ ΄ Ν Ν Ὰ 3,.Κ.5 ᾿ ὔ ἥτις γε σώφρων' σοὶ δὲ πάντ᾽ ἐστὶν κακά. 

ΜΗΔΕΙΑ 
“ΩΦ 3 ΨῸΦ ο᾿ ’ ἴω ΄ , οἵδ᾽ οὐκέτ᾽ εἰσί: τοῦτο γάρ σε δήξεται. 

ΙΑΣΩΝ 
“05 ᾽ ’ὔ " ““ “4 , οἵδ᾽ εἰσίν, οἴμοι, σῷ κάρᾳ μιάστορες. 

ΜΗΔΕΙΑ 
Μ “ 3 “ ’ὔ ἴσασιν ὅστις ἦρξε πημονῆς θεοί. 

ΙΑΣΩΝ 
") “ ΄ , ἹκΑμ»] ζ 

ἴσασι δῆτα σήν γ᾽ ἀπόπτυστον φρένα. 

ΜΗΔΕΙ͂Α 
-“ , , 

στυγεῖ: πικρὰν δὲ βάξιν ἐχθαίρω σέθεν. 

ΙΑΣΩ͂Ν 
᾿Ὶ ᾽ὔ 

καὶ μὴν ἐγὼ σήν" ῥάδιοι δ᾽ ἀπαλλαγαῖ. 

ΜΗΔΕΙΑ 
- Ν , ΄ , ᾿ 5, τὶ , 

πῶς οὗν; τί δράσω ; κάρτα γὰρ κἀγὼ θέλω. 

ΙΑΣΩΝ 
΄ Ἁ -“ ΄ 

θάψαι νεκρούς μοι τούσδε καὶ κλαῦσαι πάρες. 



ΜΕΌΕΑ 

ΜΕΘΕΑ 
Ο 50η8, ἀεϑςίγογεα θγ γοὺΓ οὐ ΓΑ ΠΥ 5 ̓υϑ8Ὁ 

ΑΒΟΝ 
ϑοοίῃ, ᾿ὕνναβ πὸ Παηᾶ οὗ τηΐπε ὑπαῦ πα υγ εγεα {Π 6 . 

ΜΕΡΕΑ 
ΝΑΥ, θα ἐπὶπα ᾿πβοόϊαποα ἀπα ἔπ γ παν-ἔογρεα Ὀοπά8. 

7Ά80Ν 
Ηονν, οἷαίτη ἐπς τἱσῃῦ ἔουῦ ψνεα]οο κ᾿ βάκα ἴο 5147 

ὑπ θῖῃ ! 
ΜΕΠΕΑ 

Δ Ἰισῃῦ δ]οῦοη σοσπηἰ᾽ δὲ που {158 ἴο ἃ υἱΐε ὃ 

7,80Ν 
Α νἱγξαοι5 να :----ἰη ἐλῳ β'σηῦ παυρηῦ γετα σοοῦ ! 

ΜΕΡΌΕΑ 
ΤΉΘ656 ᾿ἶνα ΠΟ τ0Ὑ6 : ἐῃϊδ5, {15 5Π4}} οσυὐ {πΐπε Πρανὲ ! 1370 

σΆ80Ν 
ΤΠΘῪ ᾿ἰνε--}} τὴ6 !---- ἀνθ σ 8 Οἡ ὑπῖπα Ποδά. 

ΜΕΡΕΑ 
ΤῊ6 αοαβ Κῆονν γῆ θερδη {Π|18 τη βΈΥΎ. 

7.ΒῸΝ 
Υεα, νευῖγ, ὑπ ν 5ριυῦ Δ Πουγεα ὑπαν Κπονν. 

ΜΕΡΕΑ 
ΑΛΠοιτβα τὸ ποι : [ ἸΙοαΐῃα ἐπ ν Ὀἰζζεν ᾿οηρια. 

ΖΑΒΟΝ 

Απα 1 {πίη :--γεῦ γνεσα παῖ] τἀ ἀδηοα Θᾶ5γΥ. 

ΜΕΘΕΑ 
Ηον ἴἤθη ἢ--- ψηδὺ 5Π4}}] 1 ἀο.---[αἷῃ νγνοιυ]Ἱᾶ 1 ἐΠϊ5. 

ΖΑΒΟΝ 

ΥἹΕ]α πη τὴν ἀ6δα ἴο θυγυ ἀπ θεν δὶ]. 
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ΜΗΔΕΙΑ 

ΜΗΔΕΙ͂Α 
οὐ δῆτ᾽, ἐπεὶ σφᾶς τῇδ᾽ ἐγὼ θάψω χερί, 
φέρουσ᾽ ἐς ΕἸ ρας τέμενος ᾿Ακραίας θεοῦ, 

1880 ὡς μή τις αὐτοὺς πολεμίων καθυβρίσῃ, 

τύμβους ἀνασπῶν' γῇ δὲ τῇδε Σισύφου 
σεμνὴν ἑορτὴν καὶ τέλη προσάψομεν 
τὸ λοιπὸν ἀντὶ τοῦδε δυσσεβοῦς φόνου. 
αὐτὴ δὲ γαῖαν εἶμι τὴν ᾿Βρεχθέως, 
Αὐγεῖ συνοικήσουσα τῷ Ἰ]ανδίονος. 
σὺ δ᾽, ὥσπερ εἰκός, κατθανεῖ κακὸς κακῶς, 
"Α,ν ῆς κάρα σὸν λεϊψάνῳ πεπληγμένος, 
πικρὰς τελευτὰς τῶν νέων ἴ γάμων ἰδών. 

ΙΑΣΩ͂Ν 
ἀλλά σ᾽ ᾿Ερινὺς ὀλέσειε τέκνων 

1390 φονία τε Δίκη. 
ΜΗΔΕΙΑ 

τίς δὲ κλύει σου θεὸς ἢ δαίμων, 
τοῦ ψευδόρκου καὶ ξειναπάτου ; 

ΙΑΣΩ͂Ν 
φεῦ φεῦ, μυσαρὰ καὶ παιδολέτορ. 

ΜΗΔΕΙ͂Α 
στεῖχε πρὸς οἴκους καὶ θάπτ᾽ ἄλοχον. 

ΙΑΣΩ͂Ν 
στείχω, δισσῶν γ᾽ ἄμορος τέκνων. 

ΜΗΔΕΙ͂Α 
οὔπω θρηνεῖς" μένε καὶ γῆρας. 

ΙΑΣΩ͂Ν 

ὦ τέκνα φίλτατα. 

1 61}: ἴον ΜΚ. ἐμῶν. 
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ΜΕΌΕΑ 

ΜΈΡΕΑ 
Νενοῦ: ἢ Π|ἰ5 Πα Πα νν}}} 1 ῬατΥ ἐμειη, 
Τὸ Μουηῖαϊη Ηδγα᾽ 5 ργεοϊποῖ θϑαγίηρ {ΠῈΠ|, 
ΤΗηδῦ πενοὺ ἴοε πηᾶὺ ἄο ἀδβρίτε ἴο ἔειη, 1380 
ΕΙΠΗ͂Ϊηρ {Πεὶγ ἴοωρ. ΤῊΪ5 Ἰαπά οὗ ϑ5'βυρῇῃιβ 
ΜῈ] 1 οοπϑέγαϊη νυ Ἱ ἢ 50] 6 πη ἔεβεϊναὶ 
Απα γἱΐεβ ἴο δἴοπε ἔου {Π18 ἀπ ῃΔ]]Πον εα τηυγᾶογ. 
Βαυὲ 1---] σὸ απο ΕεΕο ΒΒ Πδιιβ᾽ ἰαπά, 
Ὴ Αερεὺβ ἔο ἀράς, Ῥαμπαϊοπ᾿ 5 50}, 
ΤΉοι, 8ἃ5 ἰ5 πηδεῖ, ἔοι] υυγεΐςοῃ, 5ῃ δ]ὲ ἔου]]ν αἷς, 
Βγ Αὐρο᾿ 5 ὑσεοκαᾶρσε βιηϊςΐεπ οα ἐπε 5Κὰ]], 
ὟΒο Βιαβὲ βεδϑὴ 1ῃϊβ πενὺ ὈγΪ44]᾽ 5 ὈἰτεῚ ἐπάϊηρ. 

7Α5ῸΝ 
Νον ἐπε ΕὈγυ-ἀνθηροῦ οὗ ΟΠ] ἄγεη βπῖξε ἐμ θο, 
Απά «υκίϊςε ἐπαῦ Ἰοοκεῖῃ οἱ τηυγάδγ τεαυῖΐϊξε ἐμεε ἢ. 1390 

ΜΕΘΕΑ 
Ὑγπαῦ ἀοά οἵ ν»»ῇῆδὲ βρίγιῦ Ψ}}] Πεεᾶ την τεααεβέ, 
ΟΠ 180 ἔουβυγοση, γῃο θεϊγαγεβὺ {Π6 σιιεβὲ} 

7ΑΒΟΝ 
Ανδυηΐ, ἔοι] ἐῃϊπρ Ὀγ ψῇοβε ἀεεά ἐῃγ ομ]άτεπ ἢανα 

αἰεα! 
ΜΕΡΕΑ 

ΟὉ Βεπος ἴο ἰῃΐπε 4115, ἔπεπος 1εδᾶ ἕο ἐῃε στᾶνβ 
ἴῃγ Ὀτγάς! 

7ΑΒΟΝ 
Ιρο, ἃ [ἈΠεὺ ἔουϊοση οὗ {πΠ6 ἔνγο 5οῃβ τεῖ ἴτοτῃ Ηἰς 

Βοιηε ! 
ΜΈΡΕΑ 

Νοὺ γεὺ ἀοβὺ ὅποι ἔγαϊν τποιτῃ : ἀοἰάς 11] τῃΐης ο]4 
968 ΘΟΠ16. 

7ΑΒΟΝ 
Ο οὨ] τε θε]υνεα ἀρονε 411! 
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ΜΗΔΈΤΑ 

ΜΉΔΕΙΑ 
’ Ν ᾽ Μ 

μητρί γε, σοὶ δ᾽ οὔ. 

ΙΑΣΩ͂Ν 
κἄπειτ᾽ ἔκανες ; 

ΜΗΔΕΙΑ 
σέ γε πημαίνουσ᾽. 

ΙΑΣΩ͂Ν 
» , Ι 

ὦμοι, φιλίου χρηζω στόματος 
1400 παίδων ὁ τάλας προσπτύξασθαι. 

ΜΉΔΕΙΑ 
ἿΞ “ -“ Ἂν , 

νῦν σφε προσαυδᾷς, νῦν ἀσπάζει, 
τότ᾽ ἀπωσάμενος. 

ΙΑΣΩΝ 
ῇ Ν “Ὁ 

δός μοι πρὸς θεῶν 
“ Ν ω 

μαλακοῦ χρωτὸς ψαῦσαι τέκνων. 

ΜΉΔΕΙΑ 
» ΨΥ Ψ », » 

οὐκ ἔστι: μάτην ἔπος ἔρριπται. 

ΙΑΣΩ͂Ν 
Ζεῦ, τάδ᾽ ἀκούεις ὡς ἀπελαυνόμεθ᾽, 
οἷά τε πάσχομεν ἐκ τῆς μυσαρᾶς 

Ν , “- "4 

καὶ παιδοφόνου τῆσδε λεαίνης ; 
2 39 «(ὦ ἵ “ ᾽ὔ Ν 4 

ἀλλ᾽ ὁπόσον γοῦν πάρα καὶ δύναμαι 
ὰ ἊΨ “ Ἂ ΄ τάδε καὶ θρηνῶ κἀπιθεάζω, 

, δ 

1410 μαρτυρόμενος δαίμονας ὥς μοι 
τέκνα κτείνασ᾽ ἀποκωλύεις 
ψαῦσαί τε χεροῖν θάψαι τε νεκρούς, 

ἃ , 2.115 Ν Ἢ Υ̓ 

οὺς μήποτ ἐγὼ φύσας ὄφελον 
Ν “ ῇ 2 ᾿ πρὸς σοῦ φθιμένους ἐπιδέσθαι. 
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ΜΈΕΘΕΑ 

ΜΕΠΕΛ 
ΟΥ̓ {μεὶν ταοΐμοὺ θεϊονεά, ποὺ οὔ {Πε6. 

7ΑΒΟΝ 
Υ εὖ 56 5]6ενν ἔπε ! 

ΜΕΡΕΑ 
Ταῦ ἔπου τηϊρσἢξεϑὺ [Ἀ}] ἴπ ἐπ πεῦ {παῖ 

που βργδαάθϑῦ [ῸΥ Πη6. 

7ΑΞΒΟΝ 
Δ οε 5 τη6! [γεαγῃ ψ] ἢ τὴν ᾿1ρ05 ἴο ᾿ΓΕ55 
ΜΥ 5Ξ0η8᾽ ἄἀθδγ 11ρ5 ἴῃ τὴν ψγεϊο ΕΠ 6585. 1400 

ΜΕΘΕΑ 
Ηδ, πον τὲ ὑποὰ οδ]]ηρ ὩΡΟῚ ὑπεῖη, ΠΟῪ νγου] 5. 

που Κι55, 
ὙΥο τε)εοϊεαάϑῃ ἔπεπ ἔῃ 6 ἢ 

σΑΒΟΝ 
ΕῸΥ {πῸ Οοαϑ᾽ 58Κα σταηῦ τηὲ θαυΐ {ῃϊ5, 

ΤΗΣ ϑυννεεὺ βοῦν ἤεϑ οἵ τὴν ομ]άτγεπ ἴο ἔεεὶϊ ' 

ΜΕΡΕΑ 
Νο--ὐγαϑία ἴῃ δἷν 15 411 {Ππ]π6 ἃρρεϑὶ. 

.ΑΒΟΝ 
Ο Ζευβ, ἀοβῦ που Πεᾶγ 1, μον Βρυσπα [ 4τὴ ὃ-- 
ὙΥμαῦ ουαἴγασε 1 5υῆεν οὗ γοπάδϑυ δΔΌΠουτεα 
ΟΠ] α-τη τ Ἔγ6 55, γοπ δου {ἰρταββ- δὴ} 
Υεῖ ουῦ οὗ ᾿μηϊπε ΠΕΡ] 655Π6585, ουῦ οἵ ΤΥ 5Π81η6, 
ΙῬενν 81} τὴν θεϊονὲά, [ ς4}1 ἴο τεοογὰ 
ΗἸΡῊ πδάνεη, 1 θἱὰ οὐ νυ»ἱέπεβϑϑ πε ννοσά, 1410 

ΤΠδῦ τὴν 50η5 ἔπου Πα 5]αΐπ, ἀπ νυ] Πο] 65 
Τη6, 

ΤΗδὺ τηΐπα μδη 5 τηδύ ποῖ Του ἢ μα, ΠΟΥ͂ ὈΌΓΥ 
ἘΠ Εν οἷαν ! 

νου] σοα [1 Πά σοΐξεῃ ἔμεπη πανεῦ, [5 ἀδν 
Τὸ Ὀ6Πο]α ἔπει ἀεβίτουνεα οὔ {πε ! 
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ΜΗΔΕΙΑ 

ΧΟΡΟΣ 

πολλῶν ταμίας Ζεὺς ἐν ᾽᾿Ολύμπῳ, 
Ἂ Ἐο Ἀγς » 7 πολλὰ δ᾽ ἀέλπτως κραίνουσι θεοί" 

Νὴ ἈΝ ῇ 2 Ε] 2 ͵ 
καὶ τὰ δοκηθέντ᾽ οὐκ ἐτελέσθη, 

- Ὁ ὩΣ γι , κά , τῶν δ᾽ ἀδοκήτων πόρον ηὗρε θεός. 
᾽ “Ὁ 

τοιόνδ᾽ ἀπέβη τόδε πρᾶγμα. 



ΜΕΌΒΑ 

σηοαῦβ 
ΑἹ] ἀοοτηβ θὲ οὗ Ζευβ ἴῃ ΟἸγτηριι ; ̓εἰϊ5. Ηἶ5. ἴο γενϑαὶ 

{Π θη. ᾿ 

Μδηϊίοϊα ἐπίπος ἀππορεα-ἕοῦ ἴῃς Οοας ἴο δοοοιη- 
Ρ᾿ἸΒητηα πὸ Ὀτίηρ. 

Απά {πε {Ππϊηρ5 ὑπαῦ νγε Ἰοοκεα ἔοσ, {πεῸὸ οαβ ἀείρῃ 
ποὺ ἴο [14] {Π 6 πὴ ; 

Απα {πε ραΐῃβ ὑπαἰβοευπθα οὗ οὐσγ εγεβ, πε αοᾶϑς 
1Πη56 8] ἔῃ οιη. 

80 ἔ6]1 {Π15 τηάγνε]]οιβ ἐΠϊηρ. 

[Εχειπέ ΟΜΝΕΒ. 
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ἸΥΤΑ 

τε, μι εἶ)" ἃ ἐμηδρηϑ 

ῳ ἥξ, ἣ ΔΩΡΑ 

ΠΥ ρ Ὁ 52. 10 ἰμὐλῷ 

ἐλευ τα 

ἐν αρ ΤΣ πο τ ἈΦῈ ἀφ. ἐσ ̓ἰσλέμ: 
τόϊόπλς, οὐ οϑοθ 41 χρῆν 

ἐδοῦ ἢ τὰ ̓ θ το χ βοεῖϑθι ἶ 
, τον γε ϑοτο βϑθ τις 

μα ὁμοι[οντραι Ἐ:1} {9}. 9 Ὁ 

“αὐ μὸ γρνοταῖ}. 

Ἃ Ρ ὃ 

" 

΄ 

Ἷε 

ᾧῴ 

«τθξ : 
χρῷ : ; 



ΑΙΟΟΕΘΤΙΘ 





ΑΚΟΌΜΕΝΤ 

ΑΡοιμ,Ο, δοῖνισ δαπὶδ)οαά [Ὁ7 α δεάδοη ἤγοπι Οἰψηῖριι, απὰ 
οοπαηιποα ἰο ἀο δογυῖοθ ἰο α πιογίαἰ, δεοαηια μουάριαπ οὗ 
Δ ἀνιοίιι, Κίηρ Γ᾽ Ῥλόγας ἴθ Τ᾿ πεοσαίῃ. Υοί ἤε ἰοαϊἠεὰ 
ποί μὶξ εαγίμἰψ ἐαδληιασίογ, ὑμέ ἰουσα ἴηι, {ον (λαὶ ἠδ τας 
α 7ι5ὲ τιαηπ, απαὶ ἠοδριίαὐίς ἐχοσεαϊησίψ. Ἡλογοίογο ἐδ 
οὐίαϊπε ἔγοηι ἐμ6 ἤ αἰε5 ἰδ δοοπ ον Αἀριοίιια, ἐδαί, 
τυλόη ἠϊδ ποῖ ὁ ἀφαίᾳ δἠοιία οοηιθ, ἐμθῃ δἠιομία ἀοοορέ 
ἔπ Ττατυδοηι {07 ἤὶδ {6 (᾿ς ἰἰ{ε οὕ τυ᾿υδοσυον σἠομία ἤαῦυὸ 
ὑφήίοτε οοπϑεπίδα ἰο αἰἷθ ἴπ πὶ οἰεαά. Νονὺ τοΐθη ἐδ τῦα5 
γιακίο ἔποῖῦπ, ποηθ Οὗ ἰλόηι τολίοδ γῦ6γ6 πϑαγεδί ψ ῥίοοά 
ἐο ἐμ6 κἰπρ τυοιιί ργοηιῖδο ἰο δ ἠδ γταπϑοπι ἴπ ἐμαί αν. 
Το Αἰοσοοίϊα ἠδ τνοῖξε, ἐμ6 ἀαιισηίον οΓ Ῥείϊας Κίησ οὗ 
Ἰοίοος, ρίοισοὰ ἤδν ἰο αἴθ {07 ἀΐηι. ΟἹ λδν ἰουδ 516 αϊὰ 
ἐ, απὰ [ον ἐπε λοποῖῦ ΟΡ, τνοξεμποοά. Απὰ {μὰ ψέατς 
ραδδεὰ ψ, απὸ ἐἦδ ἰαἰο τυα5 ἰοἰὰ ἵπ πιαπῳ ἰαπάς ; απὰ αἰὶ 
ηι6π ργαϊδοεά Αἰοοσίϊδ, διέ Ααἀηιοίμις ὅογε ἃ ῥπγάίοπ οὗ 
ΒΟΥΤΟΊν, ζῸΥ ἀαῃ δῳ ἀαῃ δια ῥεοαηια ἀθασγεῦ ἰο ἠϊΐηι, α τυῖ [8 
γυμοἰίψ για, α πιοΐμεῦ ηιοδέ ἰουΐησ, απὰ α ἰααψ ἰο ἐδῦ 
ἐλγα 5 σοπίίε δχοσοαϊησίψ. Βμέ τυθθπ τέ τυαᾳ5 ἐποῖῦη 
δῳ ἰοΐεπς ἐμαί ἐθε ἀαψ τθα5 σοπιθ, Δ ἀηιοίπις τερεπίοα ἀϊηι 
δογείῳ, διέ ἐξ αὐαϊίοά ποί, {0Υ πὸ τιογίαί πιαῃ τϑοαϊΐ ἃ 
Ρίοάσε οποα σίυοπ ἰο ἰδδ (ἀοά5. Απὰ οπ ἐμαί ἀαψ ἰἤοτὸ 
οαηιθ ἰο ἰἤε ρμαίαοε Αροίίϊο ἐο ρίεαα τυἱἱὰ 71)εαίπ ἔοΥ 
Αἰοοδίϊδ δαζε; απὰ α οοηιραπῳ οὐ Εἰάονς οΚ᾽ἱ Ῥῆογαο, ἰο 
αδὶς ΟΓΓ ἤδγ οἰαία απὰ ἰο πιαΐδα πιοιιγπιῖησ ἔογ ἤθσ. Απὰ 
τυἶοπ δὴδ τῦας ἀδαΐ, 6γ6 8δλ6 065 ὅογπε ἐογίῃ ἰο ῥιιτϊαί, 
οαπια Πεγομίος, δοὸπ ΟἹ Ζειιδ, ἔπ ἀϊδ 7οτιγπομψίησ, δοολῖηρσ 
ἐΐε σιιεδ 5 τίσὴξ ὁ πιϑφαί απὰ ἰοασίηρσ, ῥτιέ ποὶ ἐποιυΐησ 
ατσλέ ὁ ἐμαὲ τυλϊοῦ λαὰ σοπιθ ἰο ρα55. ΟἹ ἡΐηη τῦας 
α σγεαί ἀεἰζυεγαποε τυτοιισἠΐ, τυϊϊοὶ ἐδ ἰοία ἠετεῖπ. 



ΤΔΛ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤῸΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΑΠΟΛΛΩΝ 

ΘΑΝΑΤΟΣ 

ΧΟΡΟΣ 

ΘΕΡΑΠΑΙ͂ΝᾺΑ 

ΑΛΚΗΣΤΙΣ 

ΑΔΜΗΤΟΣ 

ΕΥ̓ΜΗΛΟΣ 

ΠΡΑΚΛΗΣ 

ΦΕΡΗΣ 

ΘΕΡΑΠΩΝ 



ΠΒΑΜΑΤῚΙΒ ΡΕΒΒΟΝΑΚΙ 

ἌΡΟΙΟ. 

ΌΕΒΑΤΗ. 

ΟῊἩΟΕΤΞΒ, οοηιροξεά 97 ΕἸά εν 9 Ῥλεταο. 

ΒΗΑΝΡΜΑΙΡ. 

ΑΙΟΕΒΤΙΒ, αατισῆΐεν ὁ Ῥεϊΐα5, απᾷὰ ιυΐζα ὁ Α ἀπνείτιϑ, 

ΑΌΜΕΤΤΒ, Κῖπρ οΓ δλεγαο. 

Εσμειῦβ, 8οη οΓ Ααἀἀηιείιι5 απιὰ Αἰἰοοϑιἴ8, 

ἨΞΕΒΟΤΤΕΒ. 

ῬΗΒΈΕΒ, ζαΐλον 97 4 ἀηιεέιιϑ. 

ΒΕΒΥΑΝΊΎ, δέεισαγά 97 ἐδιε ραΐαςε. 

Οστπιαγάϑ8, αἰἑεπαατιίδβ, παπαηιαῖα5, απαὶ τιοιΥπεΥ8. 

ΤῊΘ βΒοθπθ ὑπγουρποιῦ 18 ἴῃ ἔγοπῦ οὗ {ῃ6 ρϑ]αοβ οὗ Αἀπιρίυϑ 
δῦ ῬΠΘΓ86. 
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ΑΛΚΗΣΊΤΙΣ 

ΑΠΟΛΛΩΝ 

Ὦ, δώματ᾽ ᾿Αδμήτει᾽, ἐν οἷς ἔτλην ἐγὼ 
θῆσσαν τράπεζαν αἰνέσαι θεός περ ὧν. 
Ζεὺς γὰρ κατακτὰς παῖδα τὸν ἐμὸν αἴτιος 
᾿Ασκληπιόν, στέρνοισιν ἐμβαλὼν φλόγα" 
οὗ δὴ χολωθεὶς τέκτονας Δίου πυρὸς 
κτείνω Κύκλωπας" καί με θητεύειν πατὴρ 
θνητῷ παρ᾽ ἀνδρὶ τῶνδ᾽ ἄποιν᾽ ἠνάγκασεν. 
ἐλθὼν δὲ γαῖαν τήνδ᾽ ἐβουφόρβουν ξένῳ, 
καὶ τόνδ᾽ ἔσῳζον οἶκον ἐς τόδ᾽ ἡμέρας. 
ὁσίου γὰρ ἀνδρὸς ὅσιος ὧν ἐτύγχανον, 
παιδὸς Φέρητος, ὃν θανεῖν ἐρρυσάμην, 
Μοίρας δολώσας" ἤνεσαν δέ βοι θεαὶ 
᾿Αδμητον ἅδην τὸν παραυτίκ᾽ ἐκφυγεῖν, 
ἄλλον διαλλάξαντα τοῖς κάτω νεκρόν. 
πάντας δ᾽ ἐλέγξας καὶ διεξελθὼν φίλους, 
πατέρα γεραιάν θ᾽ ἥ σφ᾽ ἔτικτε μητέρα, 
οὐχ ηὗρε πλὴν γυναικὸς ὅστις ἤθελε 
ανεῖν πρὸ κείνου μήδ᾽ ἔτ᾽ εἰσορᾶν φάος" 

ἣ νῦν κατ᾽ οἴκους ἐν χεροῖν βαστάξεται 
ψυχορραγοῦσα' τῇδε γάρ σφ᾽ ἐν ἡμέρᾳ 
θανεῖν πέπρωται καὶ “μεταστῆναι βίου. 
ἐγὼ δέ, μὴ μίασμά μ᾽ ἐν δόμοις κίχῃ, 
λείπω μελάθρων τῶνδε φιλτά' την στέγην. 
ἤδη δὲ τόνδε Θάνατον εἰσορῶ πέλας, 



ΑΙ ΕΘΤΙ5 

Ἐπίοῦ ἈΡΟΙ,.Ο. 

ΑΡΟΙ1Ὸ 
Ηλκι5 οὗ Αἀτηδῖι5, Π41] ΕῚ βἰοορεά τὴν ρυϊάς 
Ηετα ἴο Ὀτγοοῖκ ἔαγα οἵ βευΐβ, γεὰ 1. ἃ αοά! 
ΤῊΣ ἔδυ] ννὰβ ἔδυ] οὗ Ζειιβ : Πα 5]ενν ΤηΥ 50} 
Αϑβοϊερί5---υσ]εα {Π6 Ἰανίη ἐΠτου ἢ Ηἰβ Πεδτῇ. 
νγοίῃ ἔογ ἔῃ ἀεδά, ἢΐϊβ βυ 5 οἵ Πδάνεη]ν ἢγα, 
ΤῊς Ογοῖορα5, [ 5]ενν ; ἔου Ὀ]οοα-αἰοπειηεηΐ 
ΑἸ ΥΠοῚ τηδᾶα πη βευΐ ἴο ἃ πηοχίδ] τηδῃ 

Τὸ {πὶ5 Ἰαπα σϑτης 1, επαδα πΐπε Ποϑί᾿ 5 Κίπθ, 
Απᾶ ναγαεα 511] ἢϊ5. πουβα απῖο {Π15 ἄδγ. 
ΕΙρσῃΐδοιιβ την ϑβε], 1 Τὰ πα ἃ τἱρῃξζεοιιβ μηδ η, 10 
ΤῊΘ 5οη οὗ Ρἤευεβ: Πίπη 1 βηδίοπϑα ἔοι ἀδαΐῃ, 
(οζΖεηίηρ ἐπε Εαΐεβ : {Π6 ϑ᾽βύῦευβ ργουηϊβεα τηε--- 
““Αἀπηεῖι5 5Π8]] εβοᾶρε {πε ἰτηταϊηεηΐ ἀεαίῃ 
1 δ ἔου γϑῆβοιη σίνεβ δηοίμεοὺ [1{6.᾿ 
Τὸ 411 με νεηῖ-- 411 πΠδδὺ δηα ἀθδγ,-- πα δϑκεᾶ 
Ἑαῖμευ πᾶ ρτευ-Παϊγεα τηοΐμε ΨνῆῸ σάνε ἢΪπΠῈ 

πᾶ; 
Βαΐ, βᾶνε ἢϊβ στα, ἔοι ποθ ἐμαὶ π ου]Ἱᾶ οσοπβεηΐ 
ΕοΥ Πίπῃ ἴο αἴεῈ 8ΠηΠ6 ΠΟΥ ΕΥ ΠΟΥ 566 Ἰἰσἢῃΐ. 
Νονν ἴῃ ἢΪ5 ΔΥΤῚ5 ΠΡΌΟΥΠ 6 ] Π]η νῸη ΠΟΙῚ6 
516 σαβρείῃ ἔουξῃ πεν Π1ξπ : ἔου οὴ ὑΠὶς ἀδῪ 90 
Ηεῖ ψεϊνα ἰὐ 15 ἴο αἷε δἀπα ἤξεϊ ἔγομι [1ξ8. 
Ι, Ἰεϑὲ ρο!αϊίοη ἑαϊπΐ τὴθ ἴῃ ὑμεὶν Ποιβ6, 
Οο ἔουντῃ οἵ γοπάδν μ8]}}᾽58 θεϊονὲα τοοῦ. [πίον ΘΈΑΤΗ. 
0, γοπαοι 1 εδὶῇ ;---ἰ 566 Πΐπὰ πἰρὴ δὖ μαπά, 
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4ἀο6 

ΑΛΚΗΣΤῚΣ 

ἱερῆ θανόντων, ὅς νιν εἰς “Αἰδου δόμους 
μέλλει κατάξειν' συμμέτρως δ᾽ ἀφίκετο, 
φρουρῶν τόδ᾽ ἦμαρ ᾧ θανεῖν αὐτὴν χρεών. 

ΘΑΝΑΤΟΣ 
ἃ ἃ' 
τί σὺ πρὸς μελάθροις ; τί σὺ τῆδε πολεῖς, 
Φοῖβ᾽ ; ἀδικεῖς αὖ τιμὰς ἐνέρων 
ἀφοριζόμενος καὶ καταπαύων. 
οὐκ ἤρκεσέ σοι μόρον ᾿Αδμήτου 
διακωλῦσαι, Μοίρας δολίῳ 
σφήλαντι τέχνῃ ; νῦν δ᾽ ἐπὶ τῇδ᾽ αὖ 
χέρα τοξήρη φρουρεῖς ὁπλίσας, 
ἣ τόδ᾽ ὑπέστη πόσιν ἐκλύσασ᾽ 
αὐτὴ προθανεῖν ἸΠ]ελίου παῖς. 

ΑΠΟΛΛΩΝ 
’ 

θάρσει: δίκην τοι καὶ λόγους κεδνοὺς ἔχω. 

ΘΑΝΑΤΟΣ 
,ὔ “, ’ », , Ἷ 4 » 

τί δῆτα τόξων ἔργον, εἰ δίκην ἔχεις ; 

ΑΠΟΛΛΩΝ 
,ὔ ΦΎΝ “ ΄ 3 ’, 

σύνηθες ἀεὶ ταῦτα βαστάζειν ἐμοί. 

ΘΑΝΑΤΟΣ 
Νν - Ἂ 3 " ᾽ , “ 

καὶ τοῖσδέ γ᾽ οἴκοις ἐκδίκως προσωφελεῖν. 

ΑΠΟΛΛΩΝ 
, Ν .] Ν - 7 

φίλου γὰρ ἀνδρὸς συμφοραῖς βαρύνομαι. 

ΘΑΝΑΤΟΣ 
καὶ γα ΤΠ ΕΣ με τοῦδε δευτέρου νεκροῦ ; 

ΑΠΟΛΛΩ͂Ν 
-“3ἅ»ν Ν 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐκεῖνον πρὸς βίαν σ᾽ ἀφειλόμην. 

ΘΑΝΑΤΟΣ 
“ Φ' ς “" ἷ 

πῶς οὖν ὑπὲρ γῆς ἐστι κοὐ κάτω χθονὸς ; 



ΑΙΟΕΒΤΙΒ 

Ρυϊεοῦ οὔ {πῸ ἀθαά, ννῆο οοιηθ5 ἴο μα]α δῖ ἄονῃ 
Το Ηδαδθ᾽ ΠΔ]]5 --ὐν ε}}] τ ἢς Καρὺ 5 {ἴπηθ, 
γγαϊοῃίηρ {15 ἀν, νν Π υθοη 5Π6 παρα 5 τηϊϑῦ αΪ6. 

ὈΕΆΤΗ 
Ηδἃ, ὑπο αὖ {πε ραϊδαοα ̓ ' ὙΠῸ ποῦ τῆλ Κα ΓΌΟΤῚ, 

ῬΠοαΡι5:---ἰποὰ τυ γαβϑιθδὺ {Π6 τἱρῃῦ νοῦ ἀρά]η : 
Το τειηονϑὺ {Π6 Ἰαπάτηδυκϑ οἵ αοαβ οὗ ΟἸοομ, 90 

Απα ποι τηδκοβὺ ὑΠ6 ]γ ΠΌΠΟΙ ΓΒ νδΐη. 
Π1α τΠϊ5 ποῖ βυῆϊοα ἐπδθο, ἕο {πυνασὲ ὑΠπαΐ ἀοΟμ, 

Οἵ ΔΑαπηεδίαβ, ν Π πη, 41} θΥῪ ἐπ γ οαπηΐηρ θερι]εα 
γεγε ἴΠς Ἑαΐεϑ, ὑπαῦ ἴποὰ πον τηϊιϑὺ θῈ νναγαΐηρσ ἴῃς 

νἱα 
ὙΠ {πῖπε Παπα τηδάς τοδαν {πε Ῥοννβίγίησ ἴο 

ΕἸ ΟΝ 
ὙΠΟῸΡΉ 5Πε ρ]εαρσεα ΠΕΥ ἔγοιη ἀξίη ἴο τεάεεπ ψἹ ἢ 

Πδὺ ᾿ἰξε 
Ηδετ Ἰοτα,--- 586, Ρε] α5᾽ οἢ11α Ὁ 

ΑΡΟΙΠῸ 
Εδδγ ποῦ : ἔαϊν ννογᾶβ ἀπα 7 ϑιϊοα γα ψἹ ἢ τη. 

ὈΕΆΤΗ 
Ταβύϊος ἢ ἐῃεε !--ἰνῃμᾶῦ πεεαάεῖῃ ὕπδθη ἴΠ6 θοὸν ὃ 

ΑΡΟΙῸ 
ΤῊΙ5 ἢ--- 5 τὴν νγνοηὖ ἴο 6 8γ Ὁ Ἐν Ε ΤΏ ΟΥ̓. 40 

ὈΕΆΤΗ 
Υεδ, δπα ἴο δα γοῃ ἤοιιβε ἰπ αν] 655 υν 56. 

ΑΡΟΙΠῸ 
Μίπε Πϑαγὲ ἰβ ἤδᾶνυ ἴῸΥ τὴν {16 Π 65 τ βῆ ηΠ66. 

ΠΕΆΤΗ 
γαῖ, νυ] Ποιὰ νυγεϑὺ ἔγόοση τὴς {Π|15 Βεοοπμα σοΥΡ56 ἢ 

ΑΡΟΠΠῸ 
Ναν, ποῦ ὑπαῦ οὔμεν αἷὰ 1 ἴακε Ὀγ ἔογοαβ. 

ΠΕΆΤΗ 
Νοῖὶ ὃ--τν ἢ οα δαγΐῃ ὑπθη ὃ---ῃγ ποῦ ὑπ ἀεγστοῦπα ἢ 
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ΑΛΚΗΣΤΙΣ 

ΑΠΟΛΛΩΝ 
ὃ Ψ ΡΟΝ ,ὔ ἃ Ἁ ἴω Ψ ’ ἀἄμαρτ᾽ ἀμείψας, ἣν σὺ νῦν ἥκεις μέτα. 

ΘΑΝΑΤΟΣ 
"ὦ 4 ’ 77 ς Ἂ , 

κἀπάξομαί γε νερτέραν ὑπὸ χθόνα. 
ΑΠΟΛΛΩ͂Ν 

50) ὁ λαβὼν ἴθ᾽: οὐ γὰρ οἷδ᾽ ἂν εἰ πείσαιμί σε. 
ΘΑΝΑΤΟΣ 

, Σὰ Ἃ [ρ ἴω Ἀ ΄7 κτείνειν γ᾽ ὃν ἂν χρῇ ; τοῦτο γὰρ τετάγμεθα. 
ΑΠΟΛΛΩΝ 

οὔκ, ἀλλὰ τοῖς μέλλουσι θάνατον ἐμβαλεῖν. 

ΘΑΝΑΤΟῸΣ 
Ε , Ἂν Ν ’ , ἔχω λόγον δὴ καὶ προθυμίαν σέθεν. 

ΑΠΌΟΛΛΩΝ 
» 93 3' “ Μ 3 ““ , 

ἐστ᾽ οὖν ὅπως ᾿Αλκηστις εἰς γῆρας μόλοι; 
ΘΑΝΑΤῸΣ 

Ε] »᾿, “-“ » Ἂ Υ͂ ΄ 

οὐκ ἔστι: τιμαῖς κἀμὲ τέρπεσθαι δόκει. 
ΑΠΟΛΛΩ͂Ν 

᾿ ᾿ 7 οὔτοι πλέον γ᾽ ἂν ἢ μίαν ψυχὴν λάβοις. 
ΘΑΝΑΤΟΣΞ 

Ψ , - » Ξ 

νέων φθινόντων μεῖζον ἄρνυμαι γέρας. 
ΑΠΟΛΛΩΝ 

Ἃ “ Υ ΄ 7 

κἂν γραῦς ὄληται, πλουσίως ταφὴήσεταί. 
ΘΑΝΑΤΟΣ 

κἷ ἴω 3 , “ Ν έ 7] 

πρὸς τῶν ἐχόντων, Φοῖβε, τὸν νόμον τίθης. 
ΑΠΟΛΛΩΝ 

πῶς εἶπας ; ἀλλ᾽ ἣ καὶ σοφὸς λέληθας ὦν ; 
ΘΑΝΑΤΟΣ 

ὠνοῖντ᾽ ἂν οὺς πάρεστι γηραιοὺς θανεῖν. 
ΑΠΟΛΛΩΝ 

5 “ “4 “ ΄ 

οὔκουν δοκεῖ σοι τήνδε μοι δοῦναι χάριν ; 
ΘΑΝΑΤΟΣ 

9 “ ᾿] Ψ 7 Ν ΑΥ ΡῚ τ 7, 

οὐ δῆτ . ἐπίστασαι δὲ τοὺς ἐμοὺς τρόπους. 



ΑἸ ΟΕΒΤΙΒ 

ΑΡΟΙῸ 
516 νγὰβ ἢΐβ ὕδῆβουῃ, 5Π6 Ὁ ψ ῃοτη ὑῃοι σομηδϑβὅ. 

ὈΕΆΤΗ 
Υρα, ἀπα νν}}} ἃ] 6 πεῖ ἀδερ βεπμθαῦ Π6 δαυίῃ. 

ΑΡΟΙῸ 
Τάκε ΠΕῚ δπᾶ ρο: 1 γον 1 514}1 ποῦ θεπά {πεε--- 

ῬΕΆΑΤΗ 
Τὸ 51Ὧν {Π6 ν]οϊίμη ἀπε ὃ---τηΐπα οἵποα {Π||8. 

ΑΡΟΙΠῸ 
Νὰγν, θαὺ ἴο 5υηῖξα νυν ἢ ἀθαῦῃ Πα στὶρα ἴον ἀθδΐῃ. 60 

ΡΕΆΑΤΗ 
Ισυᾶβρ ὑπῖηα ἀυριυτηεηΐ---« πα {Πῖη6 δαυπμ δίῃ 688 ! 

ΑΡΟΙΠΠῸ 
Απα τᾶν ΑἸοαβυϊβ παν εῚ 566 οἱ ἀρὰ ἢ 

ΠΕΆΑΤΗ 
ΝΈνοΥ :---5ῃου]α 1 ποῦ ἰονε τηΐηθ ἢΟΠΟΙΓ5 ἴοο ὃ 

ΑΡΟΠΠῸ 
᾿ΤΙΒ Β00ῃ ΟΥ ͵αΐε,--ἰῃοὰ οαπϑοὺ αΐ ἕαϊτα ομε 116. 

ΡΕΆΤΗ 
Υεῖ τηΐπα ἐπε σοοα]!ο 1 ρΥΖε Πεη αἴε ἐπε γοὰηρ, 

ΑΡΟΙ1Ὸ 
ΤΠΟῸΡΉ 5Π}ε αἷς ο]4, το οὔβεααΐαθβ 511} ἀγα ὑΠῖπ6. 

ΡΕΑΤΗ 
1.9, ῬΒοΕΡιβ τηαἰκκίην Ἰανν8 ἴο 5}ῃ1614 {πε τίς ! 

ΑΡΟΙΠῸ 
Ηον 5δγυ᾽ βὺ ὑπο ὃ--τἰ[ἢοὰ] ἃ Ξορῃϊδῦ ὉΠανναγ65 ! 

ὈΘΕΑΤῊ 
νου]α γε ] ἢ ποῦ θὰν ἐπα Ὀοοη οὗ ἀνγίηρ οἱ ἢ 

ΑΡΟΙῸ 
50 ἔπδπ ἔποι 1 ποῖ ογαηΐ ὑΠ15 στᾶσα ἕο Π16 ὃ 600 

ΒΕΑΤῊ 
Νὰγν βυγε]γ--Δοϑῦ ποὺ Κπονν τὴν ννοπίεα ννᾶν ἢ 

σΟΙ.. [ν. ὃ 35" 
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ΑΛΚΗΣΤῚΣ 

ΑΠΟΛΛΩΝ 
3 ’ὔ -“ Ν -“ , 

ἐχθρούς γε θνητοῖς καὶ θεοῖς στυγουμένους. 

ΘΑΝΑΤῸΣ 
3 Ἃ ’ ἢ 3.38 ἃ “Ὁ οὐκ ἂν δύναιο πάντ᾽ ἔχειν ἃ μή σε δεῖ. 

ΑΠΟΛΛΩΝ 
᾿όννς ᾿ ΄ ’ Τα ΟὅὟΝ {ΠΡ ἢ μὴν σὺ παύσει καίπερ ὠμὸς ὧν ἄγαν" 
τοῖος Φέρητος εἷσι πρὸς δόμους ἀνήρ, 
Εὐρυσθέως πέμψαντος ἵππειον μέτα 
ὄχημα Θρήκης ἐκ τόπων δυσχειμέρων, 
ἃ ὃ) θ ᾿ - δ᾽ 2 ᾿Δὸὃ “ ὃ Ψ 

ὃς δὴ ξενωθεὶς τοῖσδ᾽ ἐν ᾿Αδμήτου δομοις 
7 - 7 0 Ἂ 

ίᾳ γυναῖκα τήνδε σ᾽ ἐξαιρήσεται. 
κοὔθ᾽ ἡ παρ᾽ ἡμῶν σοι γενήσεται χώρις 

«ς “ 

δράσεις θ᾽ ὁμοίως ταῦτ᾽, ἀπεχθήσει τ᾽ ἐμοί. 

ΘΑΝΑΤΟΣ 
πόλλ᾽ ἂν σὺ λέξας οὐδὲν ἂν πλέον λάβοις. 
ς ᾿, φ ᾿ , 3 “ἷ ’ ἡ δ᾽ οὖν γυνὴ κάτεισιν εἰς “Αἰδου δόμους. 

, ϑν «Ὁ 2 Ρ] 7 ς , ΄ 

στείχω δ᾽ ἐπ᾽ αὐτήν, ὡς κατάρξωμαι ξίφει" 
ἱερὸς γὰρ οὗτος τῶν κατὰ χθονὸς θεῶν 
ὅτου τόδ᾽ ἔγχος κρατὸς ἁγνίσῃ τρίχα. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ α' 
τί ποθ᾽ ἡσυχία πρόσθεν μελάθρων ; 
τί σεσίγηται δόμος ᾿Αδμήτου ; 

ΗΜΊΙΧΟΡΙΟΝ β' 
ἀλλ᾽ οὐδὲ φίλων πέλας οὐδείς, 
ὅστις ἂν εἴποι πότερον φθιμένην 
βασίλειαν χρὴ πενθεῖν, ἢ ζῶσ᾽ 
ἔτι φῶς λεύσσει Ἰ]ελίου τόδε παῖς 
ἼΛλκηστις, ἐμοὶ πᾶσί τ᾽ ἀρίστη 
δόξασα γυνὴ 
πόσιν εἰς αὑτῆς γεγενῆσθαι" 



ΑΙΓΟΕΘΤῚΒ 

ΑΡΟΙΙῸ 
Ηδΐθία] ἴο τπηογΐα]5 {Π15, ἀπ Ἰοαϊ πε οἵ Οοά5. 

ὈΕΆΤΗ 
ΑἸΙ ἐπΐηρβ Ρεγοπα ἔῃγ σὶρ ῖβ ὑπο οαηβὺ ποὺ Πᾶνα. 

ΑΡΟΙΠῸ 
ΘΌΓΕΙν ἔπου 5Π4]Ὁ ἔουθθαγ, ἐποὰρ ἢ τα Ὁ] 655 ὑποὰ, 
850 τηΐρηϊνυ ἃ τηδὴ ἴο ΡΠ δ β᾽ ἢ4}}5 5Π4}] φοηε, 
δεηΐ οὗ Επαγγβίμαιβ ον, {Π 6 ΘΟΌ ΒΟΥ - ΔΓ 
ΒΥομ ψνἸπ θυ -ἀγθανν ἰαπαᾶς οἵ ΤἬγαοσα ἴο Ὀτίηρ, 
Ουεϑῦ-ν Ἑ]οοτηθα ἴῃ Ααἀπηείιιϑ᾽ ρας Πετα, 
Βγ ἔογοβ γοπ ΟΠ δΔη 5Π4}} ἢ6 νυγεβὺ το {Π 66. 
Υεδ, ἴποι οὗ τη6 5Π4]Ὁ αν πὸ ὕμδηκ ἔοσ {ἢ Ϊ5, 

Ἀπᾶ γεῦ 5Π4]ὐ 4ο 10, ἀπά 5Π4]Ὁ0 πᾶνε τηΐης μαῖα. 
[αὶ ΑΡΟΙ,1Ο. 

ὈΘΕΑΤΗ 

ΤΑΙΚ οπ, ἴ8}κ οἢ : πο ῥτοῆῦ 5] ὑποι ψ]η. 
ΤῊΪ5 ννοτηδη ἄοννη ἴο Ηδάεϑ᾽ ἢ 4115 54}} ρᾶ858. 
Εον ΠΟΥ 1 σῸ : ΤῊΥ 5. νΟΓΤα 5Π8]] 564] ΠεῈὺ Οἱ 8 : 
Εον οοηδεογαϊεα ἴο Πε Νεῖμεν σοαβ 
[5 Ἄἐνεῦυ μεδᾶ ψγῇῆοβε ἢδὶν ὑῃϊ5 συνογαὶ Παΐῃ 5ἤουη. 

[Εσχὶὲ θβάτη. 
πίον σβομυϑβ, αἰυϊαάϊπσ ἰο τίσὴΐ ἀπά ἰθ 6}, 580 ἐμαὶ ἐλ6 5εο- 

ἐϊοτιδ αἩΊΟΥ ὁπ6 ἀποίμον ἐλ ἐλευ τἰπῖΐθ αἱ ἰ. 112. 

ΗΑΙΕ-ΟΗΟΒῦΒ 1 
γηδῦ τηϑαπεῖῃ {ῃϊς5 Πυ5ἢ δἴγοπὺ οὗ ὑπ ΠΔ4]]} 
ΤῊΣ Βοπια οἵ Ααπηεΐιβ, ΨΥ νοΐσα] 6585 4]] ὃ 

ΗΑΙΕ-ΟΗΟΗῦΒ 2 
Νο ἔτι επα οὔ ἔπε πουβε νν]ο 5ῃου]α 5ρεὰκ οὗ 1.5 ΡΠ σ μΐ 

[5 πίρσῃ, γγνῆο 5ῃου]α ὈΙα Πᾶῦ νγε γαῖβε ἔπε Κεεϑη 
ον {πε ἀεδά, οὐ 5ῃοι]α {61} 5 ὑπαὶ γεῦ ου ἐπε Ἰίρῃςϊ 
ΑἸ αβοϊβ Ἰοοκείῃ, πᾶ ᾿ἰνεῖῃ ὑμ6 Θαρεθῃ, 
Τῆς ἀδυρῇηζεν οἵ ΡῈ] 15, που] εβὺ, 1 νγεεη--- 

Υ88, ἴῃ 41} πη6 π᾿ 5 β'σῃς 
Μοὶ 164] ἴο ἢεῖ Ἰογὰ οὗ 41} νυῖνεβ μαΐῃ 5Π6 θβεῃ. 
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ΑΛΚΗΣΤΙΣ 

ΗΜΊΙΧΟΡΙΟΝ α΄ 
᾽ὔ Ἃ Ν Ἃ ΄ 

κλύει τίς ἢ στεναγμὸν ἢ στρ. α 
χειρῶν κτύπον κατὰ στέγας 
ἢ γόον ὡς πεπραγμένων ; 

ϑι ἃ ᾽ , ᾿ Γ 

οὐ μὰν οὐδέ τις ἀμφιπόλων 
90 στατίζεται ἀμφὶ πύλας. 

εἰ γὰρ μετακύμιος ἄτας, 
ὦ Παιάν, φανείης. 

ΗΜΊΙΧΟΡΙΟΝ β’ 
» Ἅ , 8.0 δ ’ 

οὔ τἂν φθιμένης γ᾽ ἐσιώπων. 

ΗΜΊΧΟΡΙΟΝ αἱ 
" νέκυς ἤδη. 

ΗΜΊΧΟΡΙΟΝ β’ 
οὐ δὴ φροῦδός γ᾽ ἐξ οἴκων. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ αἱ 
Ε] 2 ο Ἃ 

πόθεν ; οὐκ αὐχῶ. τί σε θαρσυνει ; 

ΗΜΊΙΧΟΡΙΟΝ β’ 

πῶς ἂν ἔρημον τάφον ᾿Λδὅμητος 
κεδνῆς ἂν ἔπραξε γυναικὸς ; : 

ΗΜΊΧΟΡΙΟΝ α! 
100 πυλῶν πάροιθε δ᾽ οὐκ ὁρῶ ἀντ. αἱ 

πηγαῖον ὡς νομίξεται 
χέρνιβ᾽ ἐπὶ φθιτῶν πύλαις, 
χαίτη τ᾽ οὔτις ἐπὶ ̓ προθύροις 
τομαῖος, ἃ δὴ νεκύων 
πένθει πίτνει: οὐ νεολαία 
δουπεῖ χεὶρ γυναικῶν. 

ΗΜΊΙΧΟΡΙΟΝ β’ 
Ν δ , ΄ τῷ καὶ μὴν τόδε κύριον ἣμαρ---- 
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ΑἸΟΕΒΤῚΒ 

ΗΛΙΡ-ΘΗΟΘΗῦΒ 1 
Οὖἷ ποαγοϑὺ ἔποι ππουγηΐηρ ΟΥὨ β'ρῃίησ (ϑέσ, 1) 

Οὖ θεαξίηρ οὗ Πα πα, 
Οὖ {ππ6 ννδἱ] οἵ θεγεανϑα οπδβ ουξζογγὶπρ ὃ 

Νο Παπαπηδία βἴαπαβ 
Αἴ {πε ρΡαϊαςοθ-σαῖδ. [οἱγὰ ἢγίησ 

Ο Ηδφδϊου, ἄρρθᾶσ ἔου ὑπε αγίπρ, Ἀρρδᾶγ ἃ5 ἃ ὑτίρσἢῦ 
ὝἼνχὺ {Π6 βυγραβ οὗ ίαϊα ! 

ΗΑΙΕ-ΟΗΟΗΌΒ 2 
586 ̓ ῖνοϑ "πσνεῖς 586 ἀφδά, ὑπεν Παα ταϊβεα {ΠπῸ Καεαη. 

ΗΑΙΕ-ΘΗΟΘΕῦΒ 1 
Νᾶγ, ἃ σΟΥ̓́Ρ56 5 411 ὑπαῦ νγὰβ ὁῃμδβ ἃ αἸ6Ὲη. 

ΗΛΙΕ-ΟΗΟΗῦΒ 2 
Βιυΐ ποὺ ἔοσγι οὗ πε ἀοοῦβ 15 ὑπῸ ἀθαῖῃ- γαὶπ σΌΠ6. 

ΗΛΙΕ-ΘΗΟΕῦΒ 1 
ὙΠ Έ πος οοσηθῖῃ {πῖπε Πορα, νν ῖοἢ 1 Ὀοᾶβὲ ποῦ τηΐϊπα 

ΟΥ̓ ἢ 
ΗΑΡΕ-ΟΗΟΗῦΒ 2 ᾿ 

γγου]α {πε Κίηρσ υἱτποῦΐ Ροτὰρ οὗ Ρτοραββίομ Πᾶνϑ 
γ Ια εα {πΠ6 σγᾶνα {Π6 ροββϑββίοῃ 

Οἵ 50 ἀθδϑι, οἵ 50 δι ἢ ] δῃ οπε ἢ 

ΗΑΙΕ-ΟΗΟΕΒῦΒ 1 
(Δηί. 1) 

ΝοΥῦ {πα σὰρ ἴἰπ ἔπε σαΐενναν δρρδάγείῃ, 
Ετόυα {πα βργίηρ ὑπαῦ παν ὈΘδΥ 

Τὸ πε σαῖς ἐπαῦ ροϊ]υΐίοη ἔεαγείῃ, 
ΝΟΥ {πε βενεσεα ἢδΙγ - 

Ι͂ὴ ἐπε ρου ἔου {πε ἀθδά, 
ὙΥΗΪΟ ἐπ6 ΠΠἸΟΌΓΠΘΥ ἴῃ Ὀἰ Γευ 655 5μθαγεῖῃ, ποῖ ε 

Ὀεαϊίπρ' οἵ Πᾶπαᾶβ οπα πεαγεὶῃ 
Οἱ τη 6 π᾿ 5 μεϑα. 

ΗΑΙΕ-ΘΟΗΟΕῦΒ 2 
Υ εὖ 5ΌΓΕΙΥ ἰ5 {Π|5 ὑΠ6 ἀρροϊπίεα ἀδγ.--- 
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ΑΛΚΗΣΤΙΣ 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ α’ 
’, ΓΟ» :] »-“ 

τί τόδ᾽ αὐδᾶς ; 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ βΑ’ 
φΦ ΄ Ν “ δὴ ᾿ 
ᾧ χρὴ σφε μολεῖν κατὰ γαίας. 

ΗΜΊΧΟΡΙΟΝ α' 
ἔθιγες ψυχῆς, ἔθιγες δὲ φρενῶν. 

ΗΜΊΧΟΡΙΟΝ β' 
χρὴ τῶν ἀγαθῶν διακναιομένων 

110 πενθεῖν ὅστις 
χρηστὸς ἀπ᾽ ἀρχῆς νενόμισται. 

ΧΟΡΟΣ 
ἀλλ᾽ οὐδὲ ναυκληρίαν 
ἔσθ᾽ ὅποι τις αἴας 
στείλας, ἢ Λυκίας 
ΠΝ, 5». .᾿Ν Χ » ΄7 εἴτ᾽ ἐπὶ τὰς ἀνύδρους 

᾿Αμμωνιάδας ἕδρας 
δυστάνου παραλύσαι 
ψυχάν' μόρος γὰρ ἀπότομος 

΄ - ΡΟΝ Α σα , 

190 πλάθει: θεῶν δ᾽ ἐπ᾿ ἐσχάραις 

οὐκ ἔχω ἐπὶ τίνα 

μηλοθύταν πορευθῶ. 

μόνος δ᾽ ἄν, εἰ φῶς τόδ᾽ ἣν 
ὄμμασιν δεδορκὼς 
Φοίβου παῖς, προλυιποῦσ' 
ἦλθεν ἕδρας σκοτίους 
“Αἰδα τε πύλας" 

41τ4 
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τὺ δ γγ πυ. 

ΑἸ ΕΒΤῚΒ 

ΗΑΙΕ-ΟΗΟΕῦΒ 1] 
ΑΙ " νῃδῦ νὴ] Ποὺ σαν ὃ 

ΗΛΙ Ε-ΟΗΟΘΗ 85 2 
ΥΒεύθοη οὗ μεσ ἄοοιῃ 586 τηϑῦ ρᾶ55 ἴο ἔπε ἔοτη. 

ΗΑΙΕ-ΘΗΟΕΌΒ 1 
ὙΠ ἃ Καοη ρᾶπηρ᾽ 5 βιηδγὶ ἢαϑδὺ ἔποὺ βία 6 α τηΐπα 

Ποαγ. 
ΗΑΓΕ-ΟΗΟΕΒ 2 

[Ὁ 15 πιβεῦ, ψἤῇθη {πῸ σοοα ἅτε 8ἃ8 ἤονεις ρυοκεᾶ 
ΑΥΑΥ, 

ΤΗδῦ ἴῃ Βουσονν᾿8 σἼοουη 
5Που]α πε Ὀγεαβὺ οὗ {πε οἱ ἐγίεα ἔτ πα πᾶνε ρατγί. 

σΗοΟΗῦΒ 
ΤΠΟῸΡΉ γα νογᾶρσα 8]] 5685, (δέν. 2) 

Υ8 584}} ἸΙσῃξ οῃ πὸ ἰαπά5, 
ΝΟΥ͂ οἡ 1, γοΐδ᾽ 5685, 

ΝΟΥ͂ ΑἸΙΤΠΟΠίδη 58Π65, 
Ώεποα σεἀεμπηρίϊομ 5Π8}} οοπης ἔου ἐπε νυ σείομεά, οΥ 

Ἰοοβίηρ οἵ Π)εαὶῃ᾽ 5 ἀγεδα Ραπάϑ. 

Ποουη᾽ 5 ομάβτη Πατὰ ὈῪ 
Ὑανγη5 [α  Πουη]655- εερ. 

ὙΥηδῦ ἀνδι]εῖῃ ἴο οὐν 
Τὸ ἴῃε Οοάβ, οΥ ἴο ἢξᾶρ 

ΤΉεΙΓ δἰΐαγβ ἢ ΘΟΞΕΪΥ ΟὈ]αἰίομβ, ἴο ρΡ]εδα ψἹἢ ἐπε 
βἰδυρσῃξεῦ οὗ Ξῃεερὴ 

ΑἮἢ, οποε ἐῆεσε νγὰ8 016 !-- (4πι. 2) 
εγα Π||ε᾽ 5 Πρῃὲ ἴῃ ἐῃε Ἔεγεβ 

Οἵ ῬΠοεθα5᾽5 50}, 
ΤΉΘη οὐἵ ἀδυ]ηρ τηϊσῃξ τῖβα 

Εγουα ἐΠπη6 τηδηβίοηβ οὗ ἀδγκπαςς, ἐῃγου σῇ ρογέα]5 οὗ 
Ηδ8465 τεϊυσῃ ἴο οἱἵ 5Κ|65 ; 
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ΑΛΚΗΣΤῚΙΣ 

δμαθέντας γὰρ ἀνίστη, 
πρὶν αὐτὸν εἷλε διόβολον 
πλῆκτρον πυρὸς κεραυνίου. 
νῦν δὲ τίν᾽ ἔτι βίου 
ἐλπίδα προσδέχωμαι ; 

πάντα γὰρ ἤδη τετέλεσται βασιλεῦσι, 
πάντων δὲ θεῶν ἐπὶ βωμοῖς 
αἱμόρραντοι θυσίαι πλήρεις, 
οὐδ᾽ ἔστι κακῶν ἄκος οὐδέν. 

ἀλλ᾽ ἥδ᾽ ὀπαδῶν ἐ ἐκ δόμων τίς Χο ταν 
δακρυρροοῦσα: τίνα τύχην ἀκούσομαι ; ; 
πενθεῖν μέν, εἴ τι δεσπόταισι, τυγχάνει, 
συγγνωστόν" εἰ δ᾽ ἔτ᾽ ἐστὶν ἔμψυχος γυνὴ 
εἴτ᾽ οὖν ὄλωλεν εἰδέναι βουλοίμεθ᾽ ἄν. 

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ 
“ “Ἢ ἴον , 

καὶ ζῶσαν εἰπεῖν καὶ θανοῦσαν ἔστι σοι. 

ΧΟΡΟΣ 
Ν [ο Ἃ ς Ν , Ἁ ͵ὔ 

καὶ πῶς ἂν αὑτὸς κατθάνοι τε καὶ βλέποι ; 

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ 
» ΄ 3 Ν - 

ἤδη προνωπής ἐστι καὶ ψυχορραγεῖ. 

ΧΟΡΟΣ 
ΓῚ “ [74 Ἃ ς ΄ ὦ τλῆμον, οἵας οἷος ὧν ἁμαρτάνεις. 

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ 
» 9 5 , Ν Ἃ ΓΑ 

οὔπω τόδ᾽ οἷδε δεσπότης, πρὶν ἂν πάθῃ. 

ΧΟΡΟΣ 
9. Ὁ ῇ ν, 

ἐλπὶς μὲν οὐκέτ᾽ ἐστὶ σῴζεσθαι βίον ; 

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ 
πεπρωμένη γὰρ ἡμέρα βιάζεται. 



- 

ΑΙΟΕΘΒΤῚΒ 

Εογ Πε γαϊβϑα ἃρ {πε ἀεδά, 
Εγε ἤδϑῆῃδα ἔγομη πε ἤδάνϑη, 

ΕΥοπ Ζειιβ᾽ Παπα 8ρεά, 
ΤΠδὺ ΡοΪὲ οὗ ἔπε Ἰενίη. 

Βυΐ πονν νυδὺ γειηδί πεῖ ἴο νναῖδ [Ὸγ ὃν Πορε οὗ 
Β6Ὶ ᾿1ἴε 15 σίνθῃ ἢ 130 

Νὸο 5δουϊῆσε τηοτα 
{πη πο γβα γουηδίποίῃ ; 

Νο ὍΟοά, Ρεῖ {πε σογε 
ΕΥοΙ ἢΐβ αἰΐδυβ ἀον -ταϊ ποῖ ; 

Υεὺ Πεδα]ὶπρ ἰδ ΠΟπῈ ΤῸΣ Οὐἵ 1115, πεῖ ΠῈῚ θα]πὰ ἐμαὶ 
{Ππ6 βρίγῖῦ βυβίαι παῖ. 

[πίθου ΠΜΑΝΌΜΑΙΟ. 
Βυΐ Εἰ Π6Γ σομηεῦῃ οὗ ἔπ 6 Ππαπαπμηδὶ 5 οη6, 
ὑγεερίπρ Π6 γνῃ1]]6. δῦ {ϊαϊησο 5Π4}}  Πεαῦὴ 
ΕῸΓ 8}] δἰ]οϊίοπβ ἐμαὺ Ὀε [411 ἔῃ Ἰογαὰ5 
ΥΥΕῚ] ππαγϑὺ ἔπου στίενα ἢ θα 1Ε ἴῃν ἰδᾶγ ᾿ἰνεβ 
ΟΥ ἐνεῃ πον Παῖἢ ρᾶββεα, ἔβη νου α νγὰ Κπον.. 140 

ΗΑΝΌΜΑΙΟ 
5816 Ἰἰνεῖῃ, δπὰ ἰ5 ἀδδά : θοΐῃ τηδυϑὺ Ποῖ 58 γ. 

σηοπῦβ 
ΑΥ 50 !--ον 5Που]α {Π6 βατηθ θὲ ἀεδα δπὰ ἰΐνε ὃ 

ΗΑΝΌΜΑΙΟ 
Εννεπη πον 85Π6 ἀτοορείῃ, σαβρίηρ ουὐ ΠεΥ [{{8. 

ΟΗΟΗῦΒ 
Ο 5ἔσίοκεη Κίηρ---ἤονν ΠΟΌΪῈ ἃ ααδεη ἔμοι ]Ἰοϑαϑβὶ ! 

ΗΑΝΌΜΑΙΟ 
ΗἰΞ5 ἀερίῃ οὗ Ιοϑ5 ἢς Κπουϑβ ποῦ εἴα ἰδ φοπηδ. 

ΟΗοπῦβ 
Απα Πορε---ἰἶβ πὸ Πορε [εξ εν ᾿ξπ ἴο βᾶνε ὃ 

ΗΑΝΌΜΑΙΟ 
Νοπε--ου [ῃ6 ἀδΥ ἐογεάοομηεα οοπϑίγαϊπεῖῃ ΠΕΡ. 

41τ7 
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ΑΛΚΗΣΤῚΣ 

ΧΟΡΟΣ 
᾽ ἌΓ ὦ » “ἡ ΄ Ἁ 4 

οὔκουν ἐπ᾽ αὐτῇ πράσσεται τὰ πρόσφορα ; 
ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ 

, 3 γον κα 7 , 

κόσμος γ᾽ ἕτοιμος, ᾧ σφε συνθάψει πόσις. 
ἶ ΧΟΡΟΣ 

» 3 , [4 ἴστω νυν εὐκλεής γε κατθανουμένη 
᾿ [2 “ ᾽ ἤ): “ 

γυνή τ᾽ ἀρίστη τῶν ὑφ᾽ ἡλίῳ μακρῷ. 
ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ 

“ ᾿] » ΦΕ ΄ »Σ» ’ 

πῶς δ οὐκ ἀρίστη ; τίς δ᾽ ἐναντιώσετα: ; 
τί χρὴ γενέσθαι τὴν ὑπερβεβλημένην 
γυναῖκα; πῶς δ᾽ ἂν μᾶλλον ἐνδείξαιτό τις 
πόσιν προτιμῶσ᾽ ἢ θέλουσ᾽ ὑπερθανεῖν ; 

“ ΄- » 

καὶ ταῦτα μὲν δὴ πᾶσ᾽ ἐπίσταται πόλις" 
ΓῪ 3 ἦν “ἢ » Ἕ ΨἊ 

ἃ δ᾽ ἐν δόμοις ἔδρασε θαυμάσει κλύων. 
᾿ , 

ἐπεὶ γὰρ ἤσθεθ᾽ ἡμέραν τὴν κυρίαν 
ἥκουσαν, ὕδασι ποταμίοις λευκὸν χρόα 
ἐλούσατ᾽, ἐκ δ᾽ ἑλοῦσα κεδρίνων δόμων 

- » “ 

ἐσθῆτα κόσμον τ᾽ εὐπρεπῶς ἠσκήσατο, 
- ΄ 1 , 

καὶ στᾶσα πρόσθεν ᾿στίας κατηύξατο' 
δέσποιν᾽, ἐγὼ γὰρ ἔρχομαι κατὰ χθονός, 
πανύστατόν σε προσπίτνουσ᾽ αἰτήσομαι, 
τέκν᾽ ὀρφανεῦσαι τἀμά, καὶ τῷ μὲν φίχην 

-“ -“ ’ 

σύζευξον ἄλοχον, τῇ δὲ γενναῖον πόσιν. 
“ »Ἂὦ..3, 

μηδ᾽ ὥσπερ αὐτῶν ἡ τεκοῦσ᾽ ἀπόλλυμαι 
“ “-“ ᾽ 

θανεῖν ἀώρους παῖδας, ἀλλ᾽ εὐδαίμονας 
ἐν γῇ πατρῴᾳ τερπνὸν ἐκπλῆσαι βίον. 
πάντας δὲ βωμοὺς οἱ κατ᾽ ̓ Αδμήτου δόμους 
προσῆλθε κἀξέστεψε καὶ προσηύξατο, 
πτόρθων ἀποσχίξουσα μυρσίνης φόβην, 

Ν ἄκλαυστος ἀστένακτος, οὐδὲ τοὐπιὸν 
κακὸν μεθίστη χρωτὸς εὐειδῆ φύσιν. 
κἄπειτα θάλαμον εἰσπεσοῦσα καὶ λέχος, 



ΑΙΟΕΒΤΙΒ 

σηοπῦβ 
Ατὸ 411} Πϊπρβ τηθϑῖ, ἔπη, εΐησ ἄοπα ἴον Ποτὲ 

ΗΑΝΌΜΑΙ. 
Ὗδα, Γεδαν 5 ΠῚ θῈγ14]-ἰτῖγα. 

σηοΗῦβ 
[μεὐ Πευ "ὈῈ βιισα ὑπδὲ σ]ογίοιιβ 56 4165 150 
Απὰα ποβ]οϑὺ ἴα οὔ νγοσσθη ᾽πθαῖ {ΠῸ6 ση. 

ΗΑΝΌΜΑΙ. 
Νο] ϑὲ ἢ---ἢονν ποὺ ὃ--τνπαῦ ἴοησιια Ὑν1}}} ἄατα σαϊη- 

580 ἢ 
τ: ἐν Π6 ννοσηδη 6 ψΠηο ραββϑείῃ Ποὺ 
Ηον οου]ά ἃ νἱΐα σῖνε ποποιῦ ἰο ΠεῚ ἰοτὰ 
Μογα ἔπᾶῃ Ὀγ γἱθ]άϊηρ ΠοΥ ἴο αἴ6 ἴῸΥ ἢ Ϊπ ὃ 
Απά {}15--γεᾶ, 411 ἐπε οἱῦν Κπονυνείῃ {Πϊ5 ; 
Βυΐ ναὶ νυν] ῃϊη 5Π6 αἰά, Πδδαὺ ποι, Πα τηδτν οὶ. 
ΕῸΥ θη 58η6 Κπενν ὑπαῦ {πΠ6 ἀρροϊηίεα ἀἂν 
85 σοπΊθ, ἴῃ υἱνϑυτ-νναίευ ΠΟΥ να σκΚίη ; 
516 Ὀαΐπῃεά, δηαᾶ ἤομ ἐπα σεάδγ- ἢ Θϑῖς ἕοοῖκ ἔουτ ἢ 160 
Μεβίασα πα εν εὶβ, Δπα ἀθοκεα ΠΕ σ]ουϊοιϑὶν, 
Απα Ρεΐογε ν᾽ εβϑὲδ᾽ 5 αἰζαν βἰοοα, δῃᾶ ριαγεᾶ : 
“Ζ Θάδεη, ἔου 1 ρᾶ55 θεπϑδίῃ {Πα βαυίῃ, [ [4]}} 
Βεΐογε {πε πονν, ἃΠα ΠΟΥ ΠΠΟΥ̓Θ, 8Π6 ἈΥΔΥ :--τ 
Βα τηοῦμεῦ ἴο ΤΥ ΟΥ̓ΡΏΔΏ8 : τπηδῖα ἢ ἢ ϊτὴ 
Α Ἰονίηρ νἹΐθ, ἢ ΠΟΥ ἃ ΠΟΌΪ6 Πυβθαπά. 
ΝΟΥ, 85 ὑπαὶ τηούθεν αἰθῖῃ, 50 πᾶν πεν, 
Μῦν ομ]άγεμ, αἴθ απείμηεὶν, αὐ ν ἢ πνεὰ] 
Ι͂ὴ {πε Ποπηθ- ἀπά ἢ]] ἂρ ἃ 11ξπ οἵ Ὁ]155.᾿ 
Τὸ 8411] {ΠεῸ δἱΐαγβ ἐῃγοισῃ Ααἀπγεῖιιϑ᾽ Π4]15 [Ρταγεᾶ, 1710 
56 νεπῖ, σι ψυθαίῃβ 5η6 σης ἔπμεπ, δπα 5Π6 
ΡΙυοκίησ ἔΠ6 ἡγἢ1]6 ἐπε ἔγεβϑαβ οὗ ἔπΠ6 τηνσί]ε, 
Τϑαγ]655, απϑισῃϊηρσ,, ἃπα ἐπα ἰτητηϊπεπὲ ἔαξα 
Ομδηρσεα ποῦ {πε Ἰονεὶν τοβα-ἰπὶ οὗ δ ν σμ θα κ, 
ΤΠδη ἴο ΠΟΙ ον ΕΥΓ 5ῃὴ6 Τυ5Π664, 61] οἡ ἐπε Ρεᾶ : 

. 

4τ 
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ΑΛΚΗΣΤῚΙΣ 

ἐνταῦθα δὴ ᾽δάκρυσε καὶ λέγει τάδε' 
ὦ λέκτρον, ἔνθα παρθένει᾽ ἔλυσ᾽ ἐγώ 
κορεύματ᾽ ἐκ τοῦδ᾽ ἀνδρός, οὗ θνήσκω πέρι, 
χαῖρ᾽" οὐ γὰρ ἐχθαίρω ἄς ἀπώλεσας δέ με 
μόνην" προδοῦναι γάρ σ᾽ ὀκνοῦσα καὶ πόσιν 
θνήσκω. σὲ δ᾽ ἄλλη τίς γυνὴ κεκτήσεται, 
σώφρων μὲν οὐκ ἂν μᾶλλον, εὐτυχὴς δ᾽ ἴσως. 
κυνεῖ δὲ προσπίτνουσα, πᾶν δὲ δέμνιον 
ὀφθαλμοτέγκτῳ δεύεται πλημμυρίδι. 
ἐπεὶ δὲ πολλῶν δακρύων εἶχεν κόρον, 
στείχει προνωπὴς ἐκπεσοῦσα δεμνίων, 
καὶ πολλὰ θαλάμων ἐξιοῦσ᾽ ἐπεστράφη 
κἄρριψεν αὑτὴν αὖθις εἰς κοίτην πάλιν. 
παῖδες δὲ πέπλων μητρὸς ἐξηρτημένοι 
ἔκλαιον: ἡ δὲ λαμβάνουσ᾽ ἐς ἀγκάλας 
ἠσπάζετ᾽ ἄλλοτ᾽ ἄλλον, ὡς θανουμένη. 
πάντες δ᾽ ἔκλαιον οἰκέται κατὰ στέγας 
δέσποιναν οἰκτείροντες. ἡ δὲ δεξιὰν 
προὔτειν᾽ ἑκάστῳ, κοὔτις ἣν οὕτω κακὸς 
ὃν οὐ προσεῖπε καὶ προσερρήθη πάλιν. 
τοιαῦτ᾽ ἐν οἴκοις ἐστὶν ᾿Αδμήτου κακά. 
καὶ κατθανών τ᾽ ἂν ὦλετ᾽, ἐκφυγὼν δ᾽ ἔχει 
τοσοῦτον ἄλγος, οὗ ποτ᾽ οὐ λελήσεται. 

ΧΟΡΟΣ 
ἢ που στενάζει τοισίδ᾽ ᾿Αὗμητος κακοῖς, 
ἐσθλῆς γυναικὸς εἰ στερηθῆναί σφε χρή ; 

ΒΕ 

κλαίει ᾽᾽ ἄκοιτιν ἐν χεροῖν φίλην ἐ ἔχων, 
καὶ μὴ προδοῦναι λίσσεται, τἀμήχανα 
ζητῶν" φθίνει γὰρ καὶ μαραίνεται νόσῳ, 
παρειμένη δέ, χειρὸς ἄθλιον βάρος, 
ὅμως δὲ καίπερ σμικρὸν ἐμητνέουσ᾽ ἔτι 



ΑΙΟΕΒΤΙῚΒ 

Απᾶ {πόγο, Ο {πέτα 516 νερῦ, ἀπά ἔπι5 516 βρεᾶῖκβ: 
“Ὁ σοιῦοἢ, ν ῃθύθοη 1 Ἰοοβοα ὑπὸ πηδϊ θη ΖομῈ 
ΕοΥ Π|5 τῆλ, ἴὉΓ ὑγῃΠο56 βᾷκο 1 αἷς ἐο- αν, 
Ἐδγανν 6 }} : 1 Παῖς ἔΠθῈ ποῖ. Με Βαβὶ ἔδποι 5]αίῃ, 
Με οηἱν : Ἰοῖ! ἴο [81] {Πδὲ ἀπά τὴν Ἰογᾶ 180 
Ι αἷς; θα ἔπ 6 δποῖμου ὑὈγ]46 5141] οὐνῃ, 
Νοῦ τηογα ὑγπ6- δαγθα ; Παρ εσ ρεγοπαποα,᾿ 
ΤΉδη [8115 ἔῃθσθομ, ἀπά Κιϑθοβ : 4}} ἔῃς "εά 
[5 νναϊεγθα υν τε] ἐπ ἢοοα οὗ τηο] πη ἐγ 68. 
Βαυΐ Πανίπρ' ννερὺ Ποὺ Η]] οὗ τηδην ἔδαγϑ, 
Πγοορίπρ 586 σοείῃ, γϑε]ηρσ ἔγουη ἐμε οοῦςοῇ ; 
Υεῖ οἵϊ, 45 ἔουθἢ ῃ6 ον ΕΥ 5Π6 ραϑββά, γεϊυσπηοά, 
Απα ἤμπηρ ἢευβε]  ἀσαΐη ἀρὸπ ἐπε θεά. 
Απαὰ {Ππ θὰ} 65, οηρσίηρσ ἴο ἐπεὶ τοῖν β ΤΌ 65, 
γνεσε. ψεερίησ ; ἃπᾶ 586 οἷαβρεά ἐπεῖὴ ἰπ ΠΟΥ 

ΔΙΤΏΘ, 100 

ΕΟΠα]Ϊησ πον ἐ)15, πονν ἐπαΐ, 45 ὁπῈ ἀδαι ῃ-ἀοομπιεά. 
Απά 4}} με βευνδηΐβ ᾿᾽πθαῖῃ ἔπε τοοῦ ψεσε ψεερίηρ, 
Ριγίηρσ ἐπεὶν Ἰαᾶν. Βαΐ ἴο βοὴ 516 βἐγείοῃεα 
Ηδὺ τἱρηῦ Βαμα ἔουίῃ ; δηὰ ποὴῆβ ἔμεῖε νγὰβ 50 

ΘΔ ἢ 
Τὸ νῇοιη 5Π6 βρᾶᾷκε ποῖ δπᾶ τεοεϊνεα σὑϑρὶ]ν. 
ΘΌΘΗ ἅττα {πε 1115 Αἀτηείαβ᾽ Ποπης τ] Πΐη. 
Νον, πδᾶ ἢδ αἰβά, ἢε μδα Ἂπαβᾶ ; Ραΐ, ἴῃ ᾿βοαρίηρ, 
Ηδε Ἀεὰαγβ ἃ ραΐπ ὑπαὶ ἢ 5}}8]] πε ἐσ ἔογσρεῖ. 

σΗΟΕῦΒ 
Ποῖ ποὺ Ααἀπιεῖαβ στόδη ἔον ἐπϊβ αΠ] οἐΐοη 
Οἵ 5. ἢ ἃ ποῦ]ε υἱΐε ἕο "ὲ θεγεῖε} 200 

ΗΑΝΌΜΑΙ. 
ΑΥ, Ἔα ρΡ5, ἃπα οἷαβρβ Πϊβ ἀθδδὺ ὁηε ἴἰπ ΐβ ΔΥΤΉ5, 
Απαὰ Ργᾶγνβ, “" ΕουβαΚα τὴς ποὺ ! "---ἡαβκίησ ἐῃ6 ἘΠ }]ς 
ΤῊ ἱπηρο551016, ἔου 5}1}} 5η6 σγᾶπεβ δπα νναβίεβ, 
Πγοορίηνσ Ποὺ Πδηά, ἃ τ βου -υγάοπεα νεϊρῃῦ; 
Βαυΐ γεῖ, ΑἸ εν Παγά]γ Ὀγεαξϊηρ 5111], 

421 
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ΑΛΚΗΣΤῚΣ 

βλέψαι πρὸς αὐγὰς βούλεται τὰς ἡλίου, 
ς », 3 Φ' 2 ἈΝ “ ΄ὔ ὡς οὔποτ᾽ αὖθις, ἀλλὰ νῦν πανύστατον 
[ἀκτῖνα κύκλον θ᾽ ἡλίου προσόψεται.] 
: 3 ὑλῖῳ ΧΝ Ἁ 3 “ ’ 
ἀλλ᾽ εἰμι καὶ σὴν ἀγγελὼ παρουσίαν" 

οὐ γάρ τι πάντες εὖ φρονοῦσι κοιράνοις, 
ὥστ᾽ ἐν κακοῖσιν εὐμενεῖς παρεστάναι. 
σὺ δ᾽ εἶ παλαιὸς δεσπόταις ἐμοῖς φίλος. 

ΧΟΡΟΣ αἱ 
9... “ ’ Ε [2] , “ 

ἰὼ Ζεῦ, τίς ἂν πᾷ πορος κακῶν 

γένοιτο καὶ λύσις τύχας ἃ πάρεστι κοιράνοις; 

ΧΟΡΟΣ β' 
» ,ὔ Ἃ , Ψ ἔξεισί τις ; ἢ τέμω τρίχα, 

ΝΥ , Χ ’ 
καὶ μέλανα στολμον πέπλων 

ἀμφιβαλώμεθ᾽ ἤδη ; 

ΧΟΡΟΣ γ' 

δῆλα μέν, φίλοι, δῆλά γ᾽, ἀλλ᾽ ὅμως 
θεοῖσιν εὐχώμεσθα: θεῶν 
γὰρ δύναμις μεγίστη. 

ΧΟΡῸΣ δ’ 
ὦναξ Παιάν, 
ΝΜ 4 ς ἘΕῚ ΄ - 

ἔξευρε μηχανάν τιν᾽ ᾿Αδμήτῳ κακῶν. 

ΧΟΡΟΣ ε' 
΄ ἈΝ Ἷ Ν ΄ Ν πόριζε δὴ πόριζε: καὶ πάρος γὰρ 

τῷδ᾽ ἐφεῦρες τοῦτο, καὶ νῦν 
λυτήριος ἐκ θανάτου γενοῦ, 

, 3.9 ’ Ὁ“ 

φόνιον δ᾽ ἀπόπαυσον “Αἰδαν. 

1 Ηδγιηδηη : ἴον Μϑ5. τοῦδ᾽ ἐφεῦρες, καὶ νῦν. 



ΑἸΟΕΘΤΙΒ 

Τὸ {Π6 5 Π᾿Β γδγβ8 [αἰπ νου] 5}Π6 ΠΠ|Ὸ ΠΟΙ ΟΥ̓ 68, 
Α5 πονϑυμοῦο, θυ ἴον ὑῃς6 ᾿ἰαϑὺ {ἶἰπὴς6 Πονν 
Πεϑυπεα ἴο 566 {Π6 511η᾿5 θδδμ ἃ πα "5. ΟΥ. 
Βυΐδ 1 ν1}}}] σὸ πᾶ τηδῖὶκα ἴῃ γ ργεβεηοα ΚΠΟΨΉ : 
ΒῸΓ {15 ποὺ 411 ὑΠπαῦ Ἰονε 8580 νν6}} ὑῃεῖγ Κίηρβ 210 
Α5 ἴο βίαπα Ὀγ {Π|6π|, ἴῃ δἰ] οὔθ η5 Ἰἰογα]. 
Βαϊ οι οἵ οἱ τὴν Ἰογἀβ ὑνεσε Ἰονεὰ οἵ ἴπΠε68. [Π{χ1. 

[Νῦπα πιθηιθθγς ἢ {16 σποπῦὺβ οπαηπέ διοσοδοιυοίῃ :--- 
σηοπυΒ 1] 

Ο Ζευβ, ἴου οὐν ἰογὰβ 18 ὑπεσα πδυρηῦ Ρὑυΐ 
ἀοβραὶνῦ 

Νο ραΐῃ {ῃγοιρὴ {Π6 ἰδηρ]ς οἵ δν]]8, πὸ Ἰοοβίηρ οἵ 
οἤδίηβ ὑπαῦ ἢὰνε θουπα ἔπ θὰ ἢ 

ΟΗΟΕῦΒ 2 
Νὸ ἐἰάϊηρϑ ;---τουηαϊπθῖῃ θαὺ τα παϊηρ οὗ Παὶϊγ, 

Αμα {π6 βυγιοκεη οπμα5 ἐπσπεα ἴο ἐπα ἴοτ} υν τ} ὑΠ6 
ϑαγτηθηΐβ οὗ βούσονν του πα ὑπεῖὴ ὃ 

σΗοαῦΒ 9 
Εν δ 80---ονεῃ 80! γεῦ Ὁρ}1ΠὉ τα ἴῃ ῬΥΑΥΕΥ 

Ουΐ Παηαᾶϑ ἴο {πε Οοά5, ἴον ὑπαῦ ρονεὺ ἴγοιη πε ἀδγ8 
ενευ]αβίϊηρσ Παΐῃ οτονν πε ἐπ ετα. 

σΗΟΕῦΚ 4 
Ο Ηδεαϊεῖ-κίηρ, 220 

ΕἸπα που ἴον Ααἀπηδῖαβ ὑπ6 Ρδ]τη οὗ τε], ἔου {πα 
οαρίϊνε ἀεἸ]νεγαποα! 

σΗΟΗῦΒ ὃ 
Μουοῃβαΐε 10, νοποῃβαΐε ἰὐ, ἴῸΓ Πεγεϊοξογα 
Ηδαβὺ ποὺ ἔοαπμα οὐὖδ ἃ ννᾶΥ ; ἜνῈπ ΠΟ ΟΠΟ6 

ΤΠΟΪῈ 
ΡΙαοΚ Ῥδοῖκ ουὔὐἱ θεϊονὲα ἤοτὴ Η δα εϑ᾽ ἀΟ0Υ, 
ΒΌΙΚΕ ἄονῃ [)εα 5 Ππαπὰ τεα-τθακίησ συ τῃ 

βοτε! 
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ΑΛΚΗΣΤῚΣ 

ΧΟΡΟΣ ς! 
»“ν -“Ἷρον ““ “ ᾽Ν ϑῈ 

παπαῖ φεῦ, παπαῖ φεῦ" (ἰὼ ἰώ. 
4 - 7 ΦΥν» ὦ παῖ Φέρητος, οἵ ἔπρα- 

,ὕ ΄-“ς ἣν, 

ἕας δώμαρτος σᾶς στερεΐίς. 

ΧΟΡΟΣ ὦ 

ἄρ᾽ ἄξια καὶ σφαγᾶς τάδε, 
ον 7 Ἃ ’ 7 καὶ πλέον ἢ βρόχῳ δέρην 

οὐρανίῳ πελάσσαι ; 

ΧΟΡΟΣ πη! 

τὰν γὰρ οὐ φίλαν ἀλλὰ φιλτάταν 
γυναῖκα κατθανοῦσαν εἰν 
5 “ἄν. 9 , 

ἄματι τῷδ᾽ ἐπόψει. 

ΧΟΡΟΣ θ' 

ἰδοὺ ἰδού, 
“09 ᾿ Ὶ Ν , ’ 

ἥδ᾽ ἐκ δόμων δὴ καὶ πόσις πορεύεται. 

ΧΟΡΟΣ 
’ μὴ 7 εὶ ᾿ 

βόασον ὦ, στέναξον, ὦ Φεραία 

χθών, τὰν ἀρίσταν 
“- 7 

γυναῖκα μαραινομέναν νόσῳ 
Ν »“ “ ὦ 

κατὰ γᾶς χθόνιον παρ᾽ “Αιδαν. 
» ἣ ᾿ς Ε] ’ 

οὔποτε φήσω γάμον εὐφραίνειν 
ῇ ἊἋ -“ - ͵7 

πλέον ἢ λυπεῖν, τοῖς τε πάροιθεν 
’ 

τεκμαιρόμενος καὶ τάσδε τύχας 

λεύσσων βασιλέως, ὅστις ἀρίστης 

ἀπλακὼν ἀλόχου τῆσδ᾽ ἀβίωτον 
, 

τὸν ἔπειτα χρόνον βιοτεύσει. 



ΑΙΟΕΒΤΙΒ 

σηοῦβ θ 

γοε᾿ 5 πη6 ! νγοθ᾽ 5 1ὴ6 !---ἰεῦ {ῃς νψοε-αἴγρε τίηρ ! 
ΔΉ, βοίοῃ οἵ Ῥἤδγεβ, δἷαβ ἔου ἴῃγ Ἰοῖ, ἔου Ιονε᾽ 5 Ιοηρ 

Βανεσδησα! 

σΗοαῦβ ἢ 
ΕῸΥ 500 ἢ} ὑπὶπρβ ΟΠ. Πἰβ βυυογα τηϊρηϊ ἃ τηδη ποῖ [Ἀ]], 
Οὐ Κηϊδ ἃρ Πἰβ ἐπγοαὺ ἴῃ Π6 ποοβδα ᾿ὑνιχὺ 6 Ὠδάνεη 

δ ηα {πΠ6 δαυῦῃ ὑπαὶ χφυϊνογεῖῃ Ὁ 230 

σηοΗῦβ ὃ 

ΕῸΓ Πἰβ ἀδαῦ οπε---πᾶῦ, θαὺ ἢϊ5 ἀδαγαϑὶ οὗ 8]}} 
5841] Πα 5εὲ οἡ {Π15 ἀἂν ᾿ἰγίηρ ἀεδα, ψ ῃ}]6 ΠΟΥ βρὶγὶῦ 

Ὀγ [μεὐΠε βῃϊνεγείῃ. 

σηοαῦβ 9 

Ο Ιοοκ !---ἰοὸκ γοπάθυ, θσα ἔοσίῃ οὗ {πε Π4]} 
516 οοτηείῃ, ἀπ Πα αὖ ᾿εὺ βἰάε ψγῆοβα [16 ὈΥ ΒΕΓ 

116 58η6 ἀε]νεσείῃ. 

σΗΟΗσΒ, ὈΝΙΤΕΡ 

Οτν, [πα ῬὨεγδεδη, 5}11}} ἐπε Κεεπ] 
ΓΑ ἃρ τῃγ νοῖςα ἴο νγ81} ἐῃγν θεϑβὺ 
ὙΠοτε ἀγίηρ, πα ἢν ααδεη]αβῦ 

51ονν νναβύϊηρ ἴο {πΠῸ αἴεβ ὕὕπβεεῃ ! 

ΤΕΙ] της ποὺ {Π15, ὑπαῦ ψνεαϊοοκ Ὀτγίηρβ 
Το ἐπεῖι ἐμαῦ νγεα τπογε Ὁ]155 ἔμπα ῃ νος 
ΙΊΟΟΚ θδοκ ἴο ἐπε Ἰοηρ-ᾶρο: 940 

Ιτῆὰ56 οα ἔπ656 ὑπῃαρρ᾿εβὺ ἐπίηρ5. 

Ι,.ο, μετα ἃ Κίηρ---ἢς ἔογξεϊζεϊἢ 
ΤΗΘ ἰγπεϑὺ μδαγῦ, ὑπ6 πορ]εξὲ να ; 
Απαᾶ νῇῆδἧ 5841] ΡῈ μεποεξοτγξῃ ἢϊς Ηΐα ἢ 

Α ἀδγκεπεα ἀδυ, ἃ ᾿ἰνίηρ ἀβαίῃ. 
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ΑΛΚΗΣΤῚΣ 

ΑΛΚΗΣΤΙΣ ᾿ 
“Αλιε καὶ φάος ἁμέρας, στρ. α΄ 

2 » ». -" 7 “ οὐράνιαί τε δῖναι νεφέλας δρομαίου. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
ς [Ὁ] Ν » ΄ , “ , ὁρᾷ σὲ κἀμέ, δύο κακῶς πεπραγότας, 
0.Ν Χ ἤ 3 δε “ οὐδὲν θεοὺς δράσαντας ἀνθ᾽ ὅτου θανεῖ. 

ΑΛΚΗΣΤῚΣ 
»“»Ἵ΄ Ἂν , ΄ 3 , γαῖά τε καὶ μελάθρων στέγαι ἀντ. α 

, , “- ’ ) “ 

νυμφίδιοί τε κοῖται πατρίας ᾿Ιωλκοῦ. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
» ΄ ΩΣ ΄ ἣν “ ἔπαιρε σαυτήν, ὦ τάλαινα, μὴ προδῷς" 
λίσσου δὲ τοὺς κρατοῦντας οἰκτεῖραι θεούς. 

ΑΛΚΗΣΤΙΣ 
ὁρῶ δίκωπον ὁρῶ σκάφος [ἐν λίμνᾳ),, στρ. β 
νεκύων δὲ πορθμεὺς 
»Μ ,3....5 Ν [οἱ Ὺ 

ἔχων χέρ᾽ ἐπὶ κοντῷ Χάρων 
μ᾽ ἤδη καλεῖ: τί μέλλεις ; 
ἐπείγου: σὺ κατείργεις. 
τάδε τοί με σπερχόμενος ταχύνει. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
ν , ΄ ͵7 

οἴμοι, πικράν γε τήνδε μοι ναυκληρίαν 
μὴ 5 » Ἴ ν ἔλεξας. ὦ δύσδαιμον, οἷα πάσχομεν. 

ΑΛΚΗΣΤῚΣ 
" » ΓΜ , δ εἴ ἃ - 
ἄγει μ᾽ ἄγει μέ τις---οὐχ ορᾷς ;--- ἀντ. β' 
νεκύων ἐς αὐλὰν 

ἐπε δο ϑο 7 , 
ὑπ᾽ οφρύσι κνυαναυγέσι 
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ΑΙΟΕΞΤΙΒ 

πίον ῥονιαίο αἰἑεπά απ διρροτίίπρ' ΑἸ, ΕΒΤΙ5, ἀσοοπιραπῖεα 
ὃψ ΑΟΜΕΤυΒβ ἀπά ΘΗΙΠΌΠΝΕΝ. 

ΑἸΟΕΒΤΙΒ 
Ο ὅυη, ἀπά {πε ἀδγ᾽ 5 ἀδὰγ ᾿ἱρῃξ, (ϑέν. 1) 

Απὰ γε οἰοια5 ἔπγουρ ἢ {Π6 δε] ηρς ἤδάνεη ἴῃ ἐῃα 
Γδσ6 δνευ]δβιηρ ἢγίην ! 

ΑὈΜΕΤῸΒ 
Ηε 5εεῖῃ ἔπεα δηα τη6, ἔννο βγῖοΚαπ 0Π68, 
νΒῖ ἢ ψνυουρῃῦ [Π6 ΟΟα5 πὸ ντοηρ, ἐμαῦ ἔμου 5Που]ἀ5ὲ 

αἰδ6. 
ΑΙ ΘΕΒΤῚΒ 

Ο [,«π4, Ο 5ΐαζεὶγ Ππεῖρμὶ (4π|. 1) 
Οὗ τηΐηθ 4115, ἀπ τὴῦ Ὀγ144] σουο ἢ ἰπ [ΙΟ]οος ΠΥ 

ἐμ ευ]δπὰ Ἱγίηρ ! 
ΑΌΜΕΤΟΒ 

ὕριῃ {πε 6, μά ρ] 655 ἰονε, ἔουϑαῖκα τὴς ποῦ, 
Απα ΡΓΔΥ {πε τηϊρϊγ αοαϑβ ἴῃ ταΐῃ ἴο ἔυγη. 

ΑΙ ΘΕΒΤΙΒ 
(ϑέσ. 2) 

Ι 566 ἔπε θοδὺ νυ ἢ {ῃε οδΥβ ὑν]η-βυγεερίηρ, 
Απα, Πϊ5 μβαπὰ οἡ ἐπε ρο]6 85 ἴῃ μαβίε ἅγε Κεερίηρ, 

ΟΠάγοι ἐπα Εευγγτηδῃ οδ]] εἰ, “ ὙΥ Παὺ Πο, τὴ] ἐπου 
ΠΠΡῈΓ 8ἃΠα Ἰησοῦ ἢ 

Ηδβἴεη,--- οἰ ἔθου ἀοβὺ ἀαἸδΥ τὴα ἢ Πα οὐίει ἢ ἢ 
ὈεδοκΚοπίηρ ἤΠΡΈΕΓ. 

ΑὈΜΕΤΌΒ 
ΑἩ τὴε ! ἃ δἱεξευ ἔευυγίπρ ὑΠ15 ἔπου παιηθϑὶ !] 
Ο εν]]-ϑἰδυσεα, δῦ οεὲβ πάτα ψὰ πον 

ΑΙΟΕΒΞΤΙΒ 
(Δ4πι. 2) 

Οπο Πδϊϑίῃ τηθ--- δ] εἰ τὴς ἤεποα ἴο ἐπα τηδηβίοῃ 
Οἵ {πε ἀεδα !---αἱοβὲ ποὺ ππᾶῦῖς ποῦ ἐπε ἀδικ]ησ 

. ΕΧΡΔΗΒΙΟη 
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ΑΛΚΗΣΤῚΣ 

βλέπων πτερωτὸς “Αἰδας. 
τί ῥέξεις ; ; μέθες. οἵαν 
ὁδὸν ἁ δειλαιοτάτα προβαίνω. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
οἰκτρὰν φίλοισιν, ἐκ δὲ τῶν μάλιστ᾽ ἐμοὶ 
καὶ παισίν, οἷς δὴ πένθος ἐν κοινῷ τόδε. 

ον ΑΛΚΗΣΤΙΣ 
2 

μέθετε μέθετέ μ᾽ ἤδη. ἐπῳὲὸ. 
κλίνατ᾽, οὐ σθένω ποσίν" 
πλησίον “Αἰιδας" 

,ὔ Ὁ ΙΒ. παρ Ἁ 2 [ 

σκοτία δ᾽ ἐπ᾿ ὄσσοις νὺξ ἐφέρπει. 
τέκνα τέκν᾽, οὐκέτι δὴ 
οὐκέτι μάτηρ σφῷν ἔστιν. 
χαίροντες, ὦ τέκνα, τόδε φάος ὁρῴτον. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
» ΟΣ ν Ν » ’ὔ οἴμοι" τόδ᾽ ἔπος λυπρὸν ἀκούω 

καὶ παντὸς ἐμοὶ θανάτου μεῖζον. 
μὴ πρός σε θεῶν τλῇς με προδοῦναι, 
μὴ πρὸς παίδων οὺἣς ὀρφανιεῖς, 
2 2 ὴΙ 
ἀλλ ἄνα, τολμα" 

σοῦ γὰρ φθιμένης. οὐκέτ᾽ ἂν εἴην" 
ἐν σοὶ δ ἐσμὲν καὶ ζῆν καὶ μή" 
σὴν γὰρ φιλίαν σεβόμεσθα. 

ΑΛΚΗΣΤΙΣ 
"᾿Αδμηθ᾽, ὁρᾷς γὰρ τἀμὰ πράγμαθ᾽ ὡς ἔχει, 
λέξαι θέλω σοι πρὶν θανεῖν ἃ ἃ βούλομαι. 
ἐγώ σε πρεσβεύουσα κἀντὶ τῆς ἐμῆς 
ψυχῆς καταστήσασα φῶς τόδ᾽ εἰσορᾶν, 
θνήσκω, παρόν μοι μὴ θανεῖν ὑ ὑπὲρ σέθεν, 
ἀλλ᾽ ἄνδρα τε σχεῖν Θεσσαλῶν ὃν ἤθελον, 
καὶ δῶμα ναίειν ὄλβιον τυραννίδι, 



ΑΙΟΕΘΤΙῚΒ 

ΟΥ̓ Πε ρἰπίοπβ οἵ Ηδάδβϑ, ἔἰ6 ]αζα οὗ ἢΐβ Ἔεγεβ ᾿μιοδὶἢ 
ὑπεὶνγ σαν ΓΒ ουὔ-σ]αγίηρ ἢ 

ννηαὺ ννου]άϑςε ἴποι }----Ππ δ Πα τηθ !--- ἰῇ δηρα 8} ἀπὰ 
Ρδίη ὈΥ νυν ῃαῦ ρδ.}} διὰ 1 ἔαυίηρ ! 

ΑΌΜΕΤῸΒ 
ννοϑία] ἕο ἔπ 6 πὶ {παῦ Ιονα ἔΠπ66 : τηοβῦ ἴο τὴ8 
Απα ἴο ὑπ θᾶ}065, 584 5ΒΠδγΘΥβ ἰπ [Π15 στίεξ, 

ΑΠΘΕΒΤΙΒ 
[,μεὐ "ε---Ἰεῦ πηα βίπκ ὕδοὶς ἴο γεβῦ τη : (ἢ ροαεὶ) 

ἼΠΕΓΕ 15 πο βίγεηρίῃ ᾿οἴ ἴῃ τὴν ἔδεε. 
Ηδάε5 15 πϑδῦ, δηα {πῸ πίρσῃῦ 
Ι5 ἀαγκεηΐϊηρ ἀον Οἢ Τὴν 5'ρῃϊ. 
Πλδυ]ηρσβ, ἔλυεν ]}} : οἡ {πε Ἰρηΐ 9270 

Τὴ Ρ τηΔΥ γα ἰοοκ :---ἰ Πᾶνε Ὀ]6ββεα γ6 
Ετα γοιγ τοῦ ΠΥ ἕο πούῃϊηρταβ5 ἤδαῦ, 

ΑΌΜΕΤΟΒ 
Αἢ τὴα! ἴου ἢν ψογὰ γυβῃθίῃ Οἱ ΓΕ. Π 655 Ο᾽ ΕΥ̓ ΠΊΘ, 
Βιτςε Π 6855 ραβϑίηρ ἔπ ἀηριίβῃ οὗ ἀδδίῃ ! 

ΕὐΥβακα τη6 ποῦ πον, ὈΥ ἔπε Οοαβ 1 ᾿πρίοτα {Π66. 
ΒΥ {πε ὕᾶρεβ ποι ψ]]ῦ ογρηδη, Ὁ γἱθ]α ποῖ ἐῃγ 

Ὀγεδάίῃ ! 
[οΚ ὑρ, θὲ οὗ ἌσΠεεὺ : 1 που ἀϊεβῦ, θεΐογε τη 

15 πούῃϊηρηθβθ. [νίηρ, νὰ γε ᾿νε {Π]Π6, 
Απᾶ νε ἀἷε ἴῃ ἔπ γ ἀδάίῃ ; ἔῸΓ οὐσγ Πϑαγίβ ἃ΄ΓῈ ἃ 5ῃγ1Π6 

ὙΥδεγείη ἔογ τῃγ ἰονε ραβϑίηρ νγογὰ νγα δάοσβ πες: 

ΑΠΟΕΒΤΙΒ 
Αἀτηεῖΐα8,--ογ που 5εδϑβῦ 411] τὴν ρ] ρῃΐ,-- 280 
Ἑαΐπ ννου]ὰ 1 βρεᾶῖκ πηΐηε ἤεαγὶ 5 ψ]5ἢ εσα [ἴ α16. 
Ι, Βοποιιῖηρ πες, 8πα βεϊεϊηρ Π66 ἴῃ ρ͵δοα 
Βεΐογε τηΐϊηα Οὐ 5011] 5}1}} ἴο 566 {15 ᾿ἰσῃῦ, 
Ατὰ ἀγίηρ, υποοηῃβέγαϊπϑα ἴο αἷε ἴου {Π66. 
Ιτηϊσῃῦ πᾶνε ψεα νψνῆδῦ τηδη ἢ 6558] 18} 
Ιου], ἢανε ἀνε] νν εα] ἢ -ογουγ πε ἴῃ ρυΠοοῚν ἢΠ4]]5; 
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ΑΛΚΗΣΤῚΙΣ 

οὐκ ἠθέλησα ζῆν ἀποσπασθεῖσά σου 
σὺν παισὶν ὀρφανοῖσιν' οὐδ᾽ ἐφεισάμην 
ἥβης ἐ ἔχουσα δῶρ᾽, ἐν οἷς ἐ ἐτερπόμην. 
καίτοι σ᾽ ὁ φύσας χὴ τεκοῦσα προὔδοσαν, 
καλῶς μὲν αὐτοῖς κατθανεῖν ἧκον βίου, 
καλῶς δὲ σῶσαι παῖδα κεὐκλεῶς θανεῖν. 
μόνος γὰρ αὐτοῖς ἦσθα, κοὔτις ἐλπὶς ἦν 
σοῦ κατθανόντος ἄλλα φιτύσειν τέκνα. 
κἀγώ τ ἂν ἔζων καὶ σὺ τὸν λοιπὸν χρόνον, 
κοὐκ ἂν μονωθεὶς σῆς δάμαρτος ἐ ἔστενες 
καὶ παῖδας ὠρφάνευες. ἀλλὰ ταῦτα μὲν 
θεῶν τις ἐξέπραξεν ὥσθ᾽ οὕτως ἔχειν. 
εἶεν" σὺ νῦν μοι τῶνδ᾽ ἀπόμνησαι χάριν" 
αἰτήσομαι γάρ σ᾽ ἀξίαν μὲν οὔποτε" 
ψυχῆς γὰρ οὐδέν ἐστι τιμιώτερον" 
δίκαια δ᾽, ὡς φήσεις σύ' τούσδε γὰρ φιλεῖς 
οὐχ ἧσσον ἢ ̓γὼ παῖδας, εἴπερ εὖ φρονεῖς" 
τούτους ἀνάσχου δεσπότας ἐ ἐμῶν δόμων, 
καὶ μὴ ᾿πιγήμῃς τοῖσδε μητρυιὰν τέκνοις, 
ἥτις κακίων οὖσ᾽ ἐ ἐμοῦ γυνὴ φθόνῳ 
τοῖς σοῖσι κἀμοῖς παισὶ χεῖρα προσβαλεῖ. 
μὴ δῆτα δράσῃς ταῦτά γ᾽, αἰτοῦμαί σ᾽ ἐγώ. 
ἐχθρὰ γὰρ ἡ ̓ πιοῦσα μητρυιὰ τέκνοις 
τοῖς πρόσθ, ἐχίδνης οὐδὲν ἡ ἠπιωτέρα. 
καὶ παῖς μὲν ἄρσην πατέρ᾽ ἔχει πύργον μέγαν, 
ὃν καὶ προσεῖπε καὶ προσερρήθη πάλιν' 
σὺ δ᾽, ὦ τέκνον μοι, πῶς κορευθήσει καλῶς; ; 
ποίας τυχοῦσα συζύγου τῷ σῷ πατρί; 
μή σοί τιν᾽ αἰσχρὰν προσβαλοῦσα κληδόνα 
ἥβης ἐν ἀκμῇ σοὺς διαφθείρῃ γάμους. 
οὐ γάρ σε μήτηρ οὔτε νυμφεύσει ποτὲ 
οὔτ᾽ ἐν τόκοισι τοῖσι σοῖσι θαρσυνεῖ 



ΑἸΟΕΒΒΤΙῚΒ 

Υεὺ ψου]Ἱᾶ ποῖ ᾿νε οἱ, ἴουῃ ἀὐγᾶν ΠΌΤ {ἢ 66, 
ὙΥΊ οὐρμαποά Ὁ] άτγεη : νου θίου βραγεὰ 1 ποῦ 
ΤΠ οἱ 5 οὐ γουε]ι 50}}]} πηΐπα, νυ μευείη 1 Ἰογεα. 
Υεῦ 5Π6 ὑμαῦ θᾶγθ, πε ὑπαὺ θεραῦ, [Ὄγβοοὸῖκ {Π66, 290 
ΤΠοΟῸρΡῊ ἔαϊν ἔου ἀδδῦῃ {πεῖν {ἴτας οὗ ᾿1ξδ ννὰβ. οοῖηθ, 
Υξεα, ἴαϊν, ἴο βανθ ὑπεὶγ 50η πᾶ αἷ6 τεπονπαά. 
ΤΠεῖγ οαΪν οπα ννεσὺ ὑπο : πὸ Πορα ἔπε 6 ν᾽5 
Τὸ σεῦ {Π6πὶ 50Πη5 ὑμεγεδίξεγ, μαάϑῦ ὑποὺ αϊεά. 
3ὅο Πα 1 Ἰ᾿ϊνεά, ἀπά ἔπου, ἴο αἴτεον ἀδγ5: 
ΤΠου ννοτὲ ποῦ στοαπίηρ, οὗ τῇ γν νἱἕε θεγεανεά, 
ΤῊΥ ΟΠ] ἄγε τηούμου]εβ5. Ηονθεῖν ἘΠ 15 
ϑοιης αοα Παῖῃ Ὀγουρῃῦ ἴο Ρ455 : Ὁ ννὰβ ἴο Ἀ6. 
930 μὲ ἴδ. Βεπλθπιθοῦ ποι τυ μαῦ ἔπδηκ 15 ἀὰ 6 
ον {}15,.-.- 1 Ππανεῦ οδῃ 851 [Ὁ]] γεααῖίαὶ ; 800 
ΕοΥ παυρῇΐ {μετα 15 ποτα Ργθοΐοιβ [ῃδη {Πα Π1ξε,--- 
Απᾶ 70 5}}γ ἄπε ; ἔου ἔπεβε ὑῃγ θᾶάΡεῈ5 ὑποι Ἰονεβὺ 
Νο 1655 ἐμδῃ 1, 1 ἐπαὺ ἐπΐπε πϑαγὺ μὲ τἱρῃῦ. 

ΘΟ ον ὑμπαῦ ἘΠ Ὺ Πᾶνε Ἰογβ]}}ῖρ0 ἴῃ πηΐηα ΠΟΙΉΘ: 
γγεά ποῖ ἃ βίεράαδμιε ἴο βιιρρίαηῦ οὐγ θ4068, 
ὙΠοβα μραχὺ 5Π4}} 611 Πδὺ 5116 1ἴ5 πὸ ΑἰἸςεβεῖβ, 
ὙΠοβα Ἰεαϊουβ παπᾶ 51}Ὰ}} 5πηϊζα ὑΠθπη, ἐΠΐηςῈ δηά 

γΪη6. 
Πο ποῦ, 8}, 4ο ποῖ {}15----ἰ ργδὰγ ἔδεε, "! 
ΕῸὸΥ {πε πεν βίεράδμηα αἰαῖ! 50}}} Π6 θά 65 
ΟΥ̓ πεῖ ὑμαῖ᾽ 8 σοηθ νυ Ἱτἢ τηοτα ἔμδη ν]ρευτ- ν Ε ΠΟΠΊ. 810 
ΤῊΗΘ Ρογ---ἷ5 ἔπ ο  ἰβ ἢΪβ ἴοννεὺ οἵ βίγεη στη 
Το Ποῖ ἴο βΞρεδκ, οὗ ψβοῖὴ ἴο νη ΓΈΡΪν ; 
Βαΐ, Ο τηῦ ἙΠ1]4, ν»μᾶῦ σιν] Πποοα ψ}1}} θὲ τῃΐπο ἢ 
Το {πεξε ψν»ῆδὺ ψου]ά 5Π6 θεὲ, ἔν [δύ Π τ᾿ 5 γοκα-τηδῖε ὃ 
γαῖ 1 ψ ἢ 11] τεροσΐ 516 βηλγ με α ΠΥ ΠΔΙΊ6, 
Απᾶ ἰπ ἐδ γουΐῃ 5 ἤονγευ. τηδῦταὰ ἔῃγ τηδυτίασα- 

Βορεβ 9 
Εον ἔπεα ἐπ ν τηοῦμοὺ Πδ᾽ ΕΓ 5881} ἀεοκ ἔου Ὀυὶά4], 
ΝοΥ Βεαγίεῃ ὑΠ|66 ἴῃ ἔγανδῖ!, Ο τὴν ο}}]4, 
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ΑΛΚΗΣΤΙΣ 

παροῦσ᾽ » ἵν᾿ οὐδὲν μητρὸς εὐμενέστερον. 
δεῖ γὰρ θανεῖν με" καὶ τόδ᾽ οὐκ ἐς αὔριον 
οὐδ᾽ εἰς, τρίτην μοι μηνὸς ἔρχεται κακόν, 
ἀλλ᾽ αὐτίκ᾽ ἐν τοῖς μηκέτ᾽ οὖσι λέξομαι. 
χαίροντες εὐφραίνοισθε' καὶ σοὶ μέν, πόσι, 
γυναῖκ᾽ ἀρίστην ἔστι κομπάσαι λαβεῖν, 
ὑμῖν δέ, παῖδες, μητρὸς ἐκπεφυκέναι. 

ΧΟΡΟΣ 
θάρσει' πρὸ τούτου γὰρ λέγειν οὐχ ἅζομαι" 
δράσει τάδ᾽, εἴπερ μὴ φρενῶν ἁμαρτάνει. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
ἔσται τάδ᾽ ἔσται, μὴ τρέσης: ἐπεὶ σ᾽ ἐγὼ 
καὶ ζῶσαν εἶχον καὶ θανοῦσ᾽ ἐμὴ γυνὴ 
μόνη κεκλήσει, κοὔτις ἀντὶ σοῦ ποτε 
τόνδ᾽ “ἄνδρα νύμφη Θεσσαλὶὴς προσφθέγξεται. 
οὐκ ἔστιν οὕτως οὔτε πατρὸς εὐγενοῦς 
οὔτ᾽ εἶδος ἄλλως ἐκπρεπεστάτη γυνή. 
ἅλις δὲ παίδων, τῶνδ᾽ ὄνησιν εὔχομαι 
θεοῖς γενέσθαι: σοῦ γὰρ οὐκ ὠνήμεθα. 
οἴσω δὲ πένθος οὐκ ἐτήσιον τὸ σόν, 
ἀλλ᾽ ἔστ᾽ ἂν αἰὼν οὑμὸς ἀντέχῃ, γύναι, 

στυγῶν μὲν ἥ μ᾽ ἔτικτεν, ἐχθαίρων δ᾽ ἐμὸν 
πατέρα" λόγῳ γὰρ ἦσαν οὐκ ἔργῳ φίλοι. 
σὺ δ᾽ ἀντιδοῦσα τῆς ἐμῆς τὰ φίλτατα 
ψυχῆς ἐ ἔσωσας. ἄρά μοι στένειν πάρα 
τοιᾶσδ᾽ ἁμαρτάνοντι συζύγου σέθεν ; 
παύσω δὲ κώμους συμποτῶν θ᾽ “ὁμιλίας 
στεφάνους ἼῈ μοῦσάν θ᾽ ἣ κατεῖχ᾽ ἐμοὺς δόμους. 
οὐ γάρ ποτ᾽ οὔτ᾽ ἂν βαρβίτου θίγοιμ᾽ ἔτι 
οὔτ᾽ ἂν φρέν᾽ ἐξαίροιμι πρὸς Λίβυν λακεῖν 
αὐλόν: σὺ γάρ μου τέρψιν ἐξείλου βίου. 
σοφῇ δὲ χειρὶ τεκτόνων δέμας τὸ σὸν 
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ΑΙΟΕΒΤΙῚΒ 

ΤΠοτγα, Πθτα παυρηῦ σαπϊοῦ τδη {Π6 τοῦ ΠΥ ἴ5. 
ΕῸν 1 τπϑὺ αἶα ; ΠΟΙ 5Π8]] Ὁ θὰ ἴο-ΠΟΥΉ, 220 
ΝοΥ οἡ ἔπ6 {πἰ|γὰ αν ΘΟΙη65 Οἡ τὴς {Π158 ἀόοτ : 
ϑ γα σνναν οἵ ὕΠθ τ ἐΠαῦ ἀγα ποῦ 58Π4}} 1 )6. 
Βάγαν 611, θῈ Πᾶρρυ. Νὸον ἴον {πες, τὴν Ἰοσά, 
ΑΡΙ1άθ5 ὑπὸ θοαβὺ ἴο πᾶνε ψγοπ ἔπῸ πο ]εϑὺ νυ το, 
ΕῸΓ γοι, ΤΥ Ὀάρ65, ἴο ἢᾶνα βρῦπηρ ἤῸπὶ ΠΟ] 6βὺ 
τη υ. 

ΓΗΟΒΌΒ 

Εδϑι ποῦ; [ῸΓ [ δπὶ θο]α ἴο βρεὰκ ἴον ἢΐτῃ : 
ΤῊΪ5 γν1}}] Πα ἀο, δὴ ἢ πα θὲ ποῦ πηδᾶ. 

ΑΌΜΕΤΟΒ 

[Ὁ 5141], Ὁ 5.411 θ6, ἔξασ. ποῦ : ποι δ͵οπα 
ΓΑνίησ νναϑὺ τηΪπΠ6 ; )πα ἀ686, τηΐηα οὐΪν να 220 
51.410 ἴποὰ 06 ο4]16α : ΠΟΡΓ δυδὺ ἰὴ {ἢν βἰεδα 
5411 Ὀγ46 Τ᾿ Θββα]δη Π 81] της ἃ5 πεῖ Ἰοσά. 
ΝΟΠΕ 15 ὑπεῖα οἵ ἃ δου 50 ΒΙρἢ- ΟΠ, 
ΝΟΠΕ 50 ἴον θεδυὺΐν ρβευ]ε85 ΔΘ ΠΡ ΨΟΙΊΘΗ. 
ΟΠ] άσγεη ἐπουρὴ Πᾶνα 1: 1 ργὰν πε Οαοας 
ΕῸΓ 1ΟΥ ἰπ {Π65ε---ἰοϑῦ 15 ΟἿΓ ἸοΥ ἰπ πες! 
Νοῦ ἔῸΓ ἃ γεδγ᾿ 8 5ρᾶςα Ὑν1}} 1 τηουτῃ [Ὁ {Π|π::, 
Βαυΐ Ιοπρ' 85 [Π15 τὴν [{{6 5Π4}} Ἰαϑῦ, ἀδδὺ υνἱΐε, 
Γιατ ϊπρ᾽ τὴν τποῦῃου, Πα. ρ' τ] Πη6 ΟΥ̓ 516, 
ΕῸΓ ἰπῃ ννοσγα ον, ποῦ ἰῃ ἀεεάα, πεν Ἰονεα Πη6. 840 
ΤΠου ραν δῦ ἰπ Υϑ βου ἔῸΓ τὴν [ἰ{6 {Πϊης 4]}} 
Οἵ ρτγβοίουβ, ἃπα αἰαϑὺ βϑᾶνε. [201 ποὺ νε]]} 
Το ρυόοϑῃ, γγῆο ἰοβε 5.16} γόκδϑίειον πη ἐπεε Ε 
Βδνε]β 5Π4]} οεᾶβε, ἃπα ραϊμευίηρβ δὖ πε ψ]π6, 
Οδυ]απάβ, πα βοηρ, νυ ἢΪοἢ πνοπῦ ἴο ἢ]] τηΐπε Ποιι56. 
ΝΟ, ΠΕνδΥΓ ΠΊΟΓΕ τηΪπ6 ΠΑΠΑ͂ 5}8]] ἔοι ἢ {πε ᾿ἰγτε: 
ΝοΥ Ψ1Π1 16 Ὸ ὰρ Πεατὺ ἴο 5ἰπρ' ἴο ἤπξε 
ΟΥ̓ΤΑΡνγα: 5ἴο θη 15 1{π᾿5 10γ ψ τ ἐπ 66. 
ἙΑβηῃϊοπαα ὈΥ͂ οὐδ ἴβυη θ᾿ 5 σα πηΐησ Πὰπά5, ΠΥ ἔΟΥΤη 
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ΑΛΚΗΣΤῚΙῚΣ 

εἰκασθὲν ἐν λέκτροισιν ἐκταθήσεται, 
ᾧ προσπεσοῦμαι καὶ περιπτύσσων χέρας 
ὄνομα καλῶν σὸν τὴν φίλην ἐν ἀγκάλαις 
δόξω γυναῖκα καίπερ οὐκ ἔχων ἔχειν, 
ψυχρὰν μέν, οἶμαι, τέρψιν, ἀλλ᾽ ὅμως βάρος 
ψυχῆς ἀπαντλοίην ἄν' ἐν δ᾽ ὀνείρασι 
φοιτῶσά "ἰὴ εὐφραίνοις ἄν ἡδὺ γὰρ φίλους 
κἀν νυκτὶ λεύσσειν, ὅντιν ἂν παρῇ χρόνον. 
εἰ δ᾽ ᾿Ορφέως μοι γλῶσσα καὶ μέλος παρῆν, 
ὥστ᾽ ἢ κόρην Δήμητρος ἢ κείνης πόσιν ἣ 
ὕμνοισι κηλήσαντά σ᾽ ἐξ “Αιδου λαβεῖν, 
κατῆλθον ὦ ἄν, καί μ᾽ οὔθ᾽ ὁ Πλούτωνος κύων 
οὔθ᾽ οὑπὶ κώπῃ ψυχοπομπὸς ἂν “Χάρων 
ἔσχον, “πρὶν εἰς φῶς σὸν καταστῆσαι βίον. 
ἀλλ᾽ οὖν ἐκεῖσε προσδόκα μ᾽, ὅταν θάνω, 
καὶ δῶμ᾽ ἑτοίμαζ᾽, ὡς συνοικήσουσά μοι. 
ἐν ταῖσιν αὐταῖς γάρ μ᾽ ἐπισκήψω κέδροις 
σοὶ τούσδε θεῖναι πλευρά τ ἐ ἐκτεῖναι πέλας 
πλευροῖσι τοῖς σοῖς" μηδὲ γὰρ θανών ποτε 
σοῦ χωρὶς εἴην τῆς μόνης πιστῆς ἐμοί. 

ΧΟΡΟΣ 
καὶ μὴν ἐγώ σοι πένθος ὡς φίλος φίλῳ 

λυπρὸν συνοίσω τῆσδε" καὶ γὰρ ἀξία. 

ΑΛΚΗΣΤΙΣ 
“ -“ » Ἁ Ἃ ΖΩῸΣ» ᾽ ,, 

[) παῖδες, αὐτοὶ δὴ τάδ εἰσηκούσατε 
πατρὸς λέγοντος μὴ γαμεῖν ἄλλην τινὰ 
γυναῖκ᾽ ἐφ᾽ ὑμῖν μηδ᾽ ἀτιμάσειν ἐμέ. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
Ν “ ’ Χ ᾿ς ψ' 

καὶ νῦν γέ φημι, καὶ τελευτήσω τάδε. 

ΑΛΚΗΣΤΙΣ 
3 Ν ΄΄-ὦ »-" Ν ᾽ }] ΄-“ , 

ἐπὶ τοῖσδε παῖδας χειρὸς ἐξ ἐμῆς δέχου. 



ΑἸΟΕΒΘΤῚΒ 

[πηᾶροά, 5}}8}} 116 ἃ58 βεδθρίπρ ὁπ ἃ Ρεά, 
ΕΑΠΠπρ ὙΠ εύθομ, πα οἰαβρίηρ νυν ἢ στη Πδηα5, 3500 
ΟΔ]]Πἶπρ {Πν πᾶπη6, ἴῃ ΠΟΥ 514] τη πΠ 6 ΔΙΤΩ5 
Ηο]ὰ τὴν "εϊονὲά, ὑποὰρ 1 ΠοΙαά Ποὺ ποῦ :--- 
Α ἀγεϑὰγ ἀε]ρηῦ, 1 νοῦ : γεῦ 5Π4}} 1 1 Ὸ 
ΤῊΣ θυγάδῃ ἔγοῸ ΠῚ τὴν 500}. ἴπ ἀγθᾶτηβ 5Π4}Ὁ πο 
Ηδαπῦ πα πα ρἰδάάδη : βυνεεῖ ἴο βεε ἔπε ἰονεά, 
ΤἼΟῸΡΉ Ὀυΐ 85 ἤδειίπρ Ρῃδηΐοπηβ οὗ ὑπΠ6 πὶρ!ῦ. 

Βαυΐ, ψεγα ἴΠς Τοηρσια δΔΠα βίγαΐη οἵ Οὐρἤεαβ μΐπ6, 
Τὸ ν το ἢ Ἰ)επηεῖευ 5 δα σῃτου πα Ποῖ Ἰοσα, 
Απά ουΐ οὗ Ηδαε5 ὈΥ τὴν βοηρ ἴο νη ἔπεα, 
Ι ἀπ ἔξοενς ἄονη ; ποῦ Ρ]υἴο᾽5Β Ηοιπα Πιδα 5ἰαγεᾶ 

300 

ΝΟΓ ϑρίτίς. ννδίζευ μάγοι αὖ Ππ ΟΔΥΓ, 
ΟΥ ἐνεὺ 1 τεβιογεα τῆν [16 ἴο ἸΙρ. 
Υδὲ ἵπογα Ἰοοὸκ ἔμποιυ [ῸΥ τπθ, δ ηβο [ αἶα : 
ΡΥΈΡΑΓῈ ἃ ΠΟΙ, ἃ5 γγΠο 5Π4]}} ἀν 6}} νυ τὉ}} τη6. 
ΕῸΙ ἰπ ἐπε 5ο]ΐβαιηβ οεάδυ οἽμϑβϑῦ,  μοσείη 
ΤΠοιῖ ᾿Ἰαϑῦ, ψν 1} 1 Ια Π6 πὰ ̓ ὰν τὴν ὈΟΠΕ5 
Αὐ τῃγ 5146 : πενϑῦ, ποῦ ἴῃ ἀδαίῃ, ἔγοτῃ πες, 
ΜγΥ οπα ἔτι Ἰογϑὶ ἰονβ, τηᾶύ 1 θῈ βυπάοσγεα ! 

σηοαῦβ 
Υε8α, 1 τ Π4] γν 11] που, 85 ἔποπα νυ {}} ἐγ ἐπα, 
ΜῈ ἔπεε ἔου ἐπ ἔμ γ υυἱΐαε, ἔου 5Π6 ἰ5 ψουΐῃγ. 810 

ΑΙ ΟΕΒΤΙΒ 
ΜγΥ ΟΠ] άγεπ, γε γουγβεϊνεβ πᾶνε πεζὰ 8]] {Π|15, 
Ηδνε μαϑασὰ γοῦν ἔαϊπεν ρἱεάρσε Πΐη ἢςφ᾽ εὐ ἴο νγεά 
ΕῸΥ γοῦ ΟΡΡΓΈβ510η Πα ῸΓ τὴν αἰ ΠΟΙΓ. 

ΑὈΜΕΤῸΒ 
Υ8δ8, ΠΟΥ͂ 1 580 10, δα [1 ν1}] ρευΐοστα. 

ΑΙΘΕΒΤΙΒ 
Οπ ἐμ6586 ἔθυτηβ ἰακαε ἐῃς οἢ] τη οσα τηΐηρ ἨδπΩ͂. 
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ΑΛΚΗΣΤΙΣ 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
- Υ͂ 

δέχομαι φίλον γε δῶρον ἐκ φίλης χερός. 
ΑΛΚΗΣΤΙΣ 

σὺ νῦν γενοῦ τοῖσδ᾽ ἀντ᾽ ἐμοῦ μήτηρ τέκνοις. 
ΑΔΜΗΤῸΣ 

» ᾽ ͵ὔ ἴω 3 » , 

πολλὴ μαὶ ἀνάγκη, σοῦ Ὑ ἀπεστερημενοίς. 

ΑΛΚΗΣΤῚΣ 
κε , ᾽ Ὁ “ “- 2 : ΄ ὦ τέκν᾽, ὅτε ζῆν χρῆν μ᾽, ἀπέρχομαι κάτω. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
οἴμοι, τί δράσω δῆτα σοῦ μονούμενος ; 

ΑΛΚΗΣΤῚΣ 
’ ἊΝ δι δι [4 

χρόνος μαλάξει σ᾽" οὐδέν ἐσθ᾽ ὁ κατθανών. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
Υ̓ Χ ’ Ν [οἱ ΝΜ Α͂ 
ἄγου με σὺν σοί, πρὸς θεῶν, ἄγου κάτω. 

ΑΛΚΗΣΤΙΣ 
ἀρκοῦμεν ἡμεῖς οἱ προθνήσκοντες σέθεν. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
“᾿ - ἷν4 ͵ 5 ΕῚ “ 

ὦ δαῖμον, οἵας συζύγου μ᾽ ἀποστερεῖς. 

ΑΛΚΗΣΤΙΣ 
Ν 3 ΄ 

καὶ μὴν σκοτεινὸν ὄμμα μου βαρύνεται. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
, ᾿ Σ Χ ΄ Ε 

ἀπωλόμην ἀρ᾽, εἴ με δὴ λείψεις, γύναι. 

ΑΛΚΗΣΤΙΣ 
. ᾽ εξ ΩΣ Ξ.ΚῸΝ Ἀ ’ ΟΡ ὡς οὐκέτ᾽ οὖσαν οὐδὲν ἂν λέγοις ἐμέ. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
“ ’ ν 7ὔ, - , 

ὄρθου πρόσωπον, μὴ λίπης παῖδας σέθεν. 

ΑΛΚΗΣΤΙΣ 
᾽ »“ 2, «ς “ ΄ὔ » ) Ν ὔ ) εὐ ’ οὐ δῆθ᾽ ἑκοῦσά γ᾽, ἀλλὰ χαίρετ᾽, ὦ τέκνα. 

ΑΔΜΗΤῸΣ 
βλέψον πρὸς αὐτοὺς βλέψον. 



ΑΙΟΒΒΊΤΙΒ5 

ΑὈΜΕΤΟΒ 
Ι ἴαϊκα ἘΠ πι---Ῥγθοίοιιβ σιν ἔγοπι ργεοίοιβ ΠΔ ΠΩ͂, 

ΑΙ ΟΕΞΤῚΒ 
ΤΉ ἰπ ΤΥ ϑἰθδα "6 ἃ τποῦῃευ ΠΟΥ ἴο {Π|686. 

ΑΌΜΕΤΟΒ 
Ι τημβῦ, 1 πιιϑῦ---ἰἢ ον τα Ὀουθῖν οὗ {Π66!} 

ΔΙΘΕΒΤΙΒ 
Παυ]ηρθ, ἡ Πεη πηοϑὺ 1 περ ἴο Ἰῖνε, 1 αἷ6. 

ΑΡΜΕΤῸΒ 
ΑὮ πο! υἹαῦ 5Π4}}1 ἀο, [ου]οσῃ οὗ ἐπε 330 

ΑΙΘΕΒΤΙΒ 
ΤῊΥ νου 58.8}} ἔϊπης 68] :--- ποῦ προ 855 γα {Π6 

ἀε6δα. 
ΑΌΜΕΤΟΒ 

ΤΑκα πιθ, 80} ἰὰκα τὴς συ ττ ὑΠπε6α ἴο {Πα στάνα ! 

᾿ ΑΙ ΘΕΒΤΙΒ 
Θυ σα ἴὉ ἐμαὶ οπ5 ἀ1685. 516 6165 ον {Π66. 

ΑΡΜΕΤΟΒ 
Ο Βαΐε, οἵ νν» ῆδὺ ἃ ψῖΐε ἀοβῦ ἔποὰ θεγθανα τη ! 

ΑΠΟΕΒΤΙΒ 
Τλαυῖς- - ἀδυῖς-- τηῖπθ εγεβ τὰ ἀτοορίηνσ, Παανυ-Δά θη. 

ΑΌΜΕΤῸΒ 
ΟἩ, 1 δηλ Ἰοβὲ 1 ἔμποι νν]ῦ ἰθανα πηθ, να ! 

ΑΠΟΕΒΤΙΒ 
Νο πιοῖο---ἰ 8ΠῈ ΠΟ ΠΊΟΙΕ : 8ἃ8 πᾶ σῇ ϊ δοσοιηΐ ΠΊ6. 

ΑΡΜΕΤῸΒ 
σριπῖν ἐμ γ ἔδοε : ἔογβακε ποῦ ἐπῖπε οὐνῃ ΟΠ] γε! 

ΑΠΟΕΒΤΙΒ 
Θοτα Ἰοΐῃ ἅο 1--γεῦ Ο ἔδτεν εἰ], τὴγ ὑαῦεβ5ὶ 

ΑΌΜΕΤΌΒ 
ΓΟ Κ οα ἐπεηλ---ἰοοκ! 
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ΑΛΚΗΣΤῚΣ 

ΑΛΚΗΣΤῚΣ 
Ε] , 3: ὃ Ψ 

οὐδέν εἰμ᾽ ἔτι. 
ΑΔΜΗΤΟΣ 

[4 “ , τί δρᾷς ; προλείπεις ; 
ΑΛΚΗΣΤῚΣ 

χαῖρ. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
᾽ ΄ 

ἀπωλόμην τάλας. 
ΧΟΡΟΣ 

βέβηκεν, οὐκέτ᾽ ἔστιν ᾿Αδμήτου γυνή. 

ΕΥ̓́ΜΗΛΟΣ 
»»,Ἅ, "4 “- Ἁ ’ὔ 

ἰώ μοι τύχας. μαῖα δὴ κάτω στρ. 
βέβακεν, οὐκέτ᾽ ἔστιν, ὦ 

Ψ' Ὁ ον ἐκ ’͵ 

πάτερ, ὑφ ἁλίῳ. 
- 3, “-5 Ν , 

προλιποῦσα δ᾽ ἀμὸν βίον 
3 “2 

ὠρφάνισεν τλάμων. 

ἴδε γὰρ ἴδε βλέφαρον 
καὶ παρατόνους χέρας. 
ὑπάκουσον ἄκουσον, ὦ μᾶτερ, ἀντιάζω 

σ᾽ ἐγώ, μᾶτερ, ἐγὼ 
κ αὶ καλοῦμαί σ᾽ ὁ 
σὸς ποτὶ σοῖσι πίτνων στόμασιν νεοσσός. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
Ν 2 ’, ΟΣ να, ὃν “ : μ’ν ἐν τὴν οὐ κλύουσαν οὐδ᾽ ὁρῶσαν: ὥστ᾽ ἐγὼ 

καὶ σφὼ βαρείᾳ συμφορᾷ πεπλήγμεθα ρείᾳ συμφορᾷ πεπλήγμεθα. 
ΕΥ̓́ΜΗΛΟΣ 

’ 9 ἊἝ κ Ἵ , 2 

νέος ἐγώ, πάτερ, λείπομαι φίλας ἀντ. 

μονόστολός τε ματρός" ὦ 
΄ ἈΝ Ἂν, 

σχέτλια δὴ παθὼν 



ΔΙΟΒΒΤΓΙΒ 

ΑΙ ΟΕΒΤῚΒ 
Νοιῃΐηρ πὶ 1 Πεπορέουι. 

ΑΌΜΕΤῸΒ 
ΑἸ, Ἰεαν᾽ δῦ ποι ἃ ἢ 

ΑἸ ΟΕΒΤῚΒ 
Εδγενε]]. [1 165. 

ΑΌΜΕΤῦΒ 
Ο ντεῖςἢ ὑπάοπε ! 

σΗΟμῦΒ 
ὅοηα,- ΡὍπ6! Νὼ ΤηΟΓ6 5Π6 Ἰΐνεβ, Αἀπηείαβ᾽ υυἱξε ! 

ΕΥΜΕΙΒ 
(5..) 

νος ἴου τὴν ἰοΐ !---ἰο {Ππ6 ἴοτ}» Βδῖἢ τὴν τηοΐῃεῦ 4ε- 
βΒοθηαεά, ἀοβοοπαεα ! [{πῸ βὰ 

Νενεῦ ἀραῖη, Ο τὴν ἔδυ ον, 5η6 βεδιῃ ἔπε ἸΙσῃξ οὗ 
ΙΪὴῚ δηρυΐβῃὴ 5ῃη6 ἰεᾶνεβ τ.185 Ὀυβκθη : ὑπα δἴουυ [5 

ἐπαεά, 5 επάεα, [πηοὐ μευ] 685 11ξπ 15 θεσιιῃ. 
ΟΥ πεῖ βῃεϊζευίηρ ἴονε, δπᾶὰ πε ἴα]ϊε οὔ ἐπε 

[00 Κ---ἸοοῖΚκ οα μου αγ 6 1145, ΠεῚ μαπαᾶ5 ἀγοορίηρ πεῖνε- 
[655 Ο Πϑδγὺ τηϑ6, Ο ἤδαῦ τ! 

[Ὁ 15 1-- 1 Ῥδβεεοῦῆ {Π66, ΤΥ τποῦῃοΥ !--ἰ πα οὐ ἢ 
1116, οὐσαὶ Εἰ {16 ὈΪτά ! [τη6, 50 ΠΕΔΓ ΠΊΕ; 

[Ὁ 151---Ο, 1 οαβῦ τὴηβ ἀροη {πεε---ἴῃν 1105 ΓΘ 50 ΠΕΔΥ 
[πἴο τηΐη6 81 ἴ ργεββίησ ἔθη, τηοΐῃοτυ !---ἰ ρ]εδα 

ἴογῦ ἃ ψογα-- -δυῖ ἃ ψογὰ ! 

ΑΌΜΕΤΟΒ 
ΜΉ Ποὺ ψΠηοὸ Παδαγεΐῃ ποῖ, ποὺ βεδίῃ : γα 
ΑΠα [ δῖα βυυοκϑὴ νἱῦἢ ἃ ἤδανυ ΟΠ. 

ΕΥΜΕΓΒ 
(4πι.) 

Απά 1 διὰ "αξ ἃ 1116 οπθ, ἔδίμευ---5οὸ γουσησ, δα ἔοτ- 
ΒΆΚΕΙ, ΓΟΥ̓ΒΆ ΚΘΗ, [58.411 θὲ τηΐπε ! 

Εοτ]οση οὗ τὴν τηοΐῃεῖ---Ὁ ΠΔΡ]655!} ἃ ννεδυ} Ιοὶ 
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ΑΛΚΗΣΤῚΣ 

᾽ Ν Ψ, ΄, 

ἐγὼ ἔργα κε κα σύ τε, 
410 σύγκασι μοι κούρα, 

ἘΚ κ πὰ συνέτλας" 
κ᾿ κι κα ὦ πάτερ. 

ὅν 5, δεν 3. ΕΣ υ 10Ν Ψ ἀνόνωτ᾽ ἀνόνατ᾽ ἐνύμφευσας, οὐδὲ γήρως 
ΒΩ , Χ ΟΣ 

ἔβας τέλος σὺν τᾷδ᾽: 
» ΝΥ ,ἷ τ 

ἔφθιτο γὰρ πάρος, 
2 ,ὔ Ν “ - », “. 

οἰχομένας δὲ σοῦ, μᾶτερ, ὄλωλεν οἶκος. 

ΧΟΡΟΣ 
ν ᾽ 

Αδμητ᾽, ἀνάγκη τάσδε συμφορὰς φέρειν" 
᾽ Ἄ [οἹ 3 Ἄ ,ὔ ΄“" οὐ γάρ τι πρῶτος οὐδὲ λοίσθιος βροτῶν 

Ν : “ » ΄ Ε 

γυναικὸς ἐσθλῆς ἤμπλακες" γίγνωσκε δὲ 
“ ἴ “- ΙΝ] 

ὡς πᾶσιν ἡμῖν κατθανεῖν ὀφείλεται. 

ΑΔΜΗΤῸΟΣ 
Ἄ ,ὔ ὔ ᾽ ΕΝ Ν ΄ 

490 ἐπίσταμαί γε, κοὐκ ἄφνω κακὸν τόδε 
, ᾽ 2 Ν 2 ᾽.5... Ἃ ΄ “4 προσέπτατ'᾽: εἰδὼς δ᾽ αὔτ᾽ ἐτειρόμην πάλαι. 

2 ᾽ 2 Ν Ν “- Ψ - 
ἀλλ᾽, ἐκφορὰν γὰρ τοῦδε θήσομαι νεκροῦ, 

πάρεστε καὶ μένοντες ἀντηχήσατε 
παιᾶνα τῷ κάτωθεν ἀσπόνδῳ θεῷ. 

“ Χ Ἄ πε ΤΟ ΕΙΝ -“ πᾶσιν δὲ Θεσσαλοῖσιν ὧν ἐγὼ κρατῶ 
Ἂ “-“ ἴω 

πένθους γυναικὸς τῆσδε κοινοῦσθαι λέγω 
[9] , Ν ἕ Ὁ 

κουρᾷ ξυρήκει καὶ μελαμπέπλῳ στολῇ. 
, ΄ Ὡ ἉδὉῬ ΄ Ν Ψ» 

τέθριππά θ᾽ οἱ ζεύγνυσθε καὶ μονάμπυκας 
͵ ἢ ,ὕὦ 2 ἢ ΄ ῇ 

πώλους, σιδήρῳ τέμνετ᾽ αὐχένων φόβην. 
430 αὐλῶν δὲ μὴ κατ᾽ ἄστυ, μὴ λύρας κτύπος 

ἔστω σελήνας δώδεκ᾽ ἐκπληρουμένας" 
3 γ 

οὐ γάρ τιν᾽ ἄλλον φίλτερον θάψω νεκρὸν 
“ΟΣ ΦΌΣ ἢ , Ε ᾽ 3,9 ) φ“" , 

τοῦδ᾽ οὐδ᾽ ἀμείνον᾽ εἰς ἔμ᾽" ἀξία δέ μοι 
- “ ἤ 

τιμῆς, ἐπεὶ τέθνηκεν ἀντ᾽ ἐμοῦ μόνη. 
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ΑΙ ΕΒΤΙΒ 

Απᾶ ἔδου, {116 πιδίάεπ, τὴν βἰβίεσ, ἴπ6 θυγάθη Παβὶ 
ἴδκοη, παϑὺ ΚΕ, 

ΒΟ τπγ ὈγΟΠΟΥ ΤηδῪ ὈΘΑΥΓ ποῖ 81]90π6, πᾶ ἃ 
ὙνΘαΥ Ὁ] Ἰοΐ 5}|.4}} 6 ἐπῖπα. 

Ο ἔαϊμεσ, οὔ Ἰοηρ-"Ἰνίπσ ’ονε ννὰβ ΠΥ τηδυτίασα ὑη- 
ΟΠ οΥ 96, ἈποΠ ον 5ῃεα : 

Του Παϑδὲ οη ποὺ {πε σοαὶ οὗ οἷά ἀσὲ τ ἐπα 
ἸΙονε οὗ ἐῃγ γουΐῃ αὖ ὑῃν 5ἰάβ ; 

ΕΌΥ͂, ΟΥ̓ΕΥ͂ΘΙ 5Π6 οᾶτηδ ἴο {πε ἔμ] Π655 οὗ ἀδγβ, 58η6 βδίῃ 
ΡΕΥϑηεα, μα ρευβπαα ; 

Απᾷ {πὰ Βοιηθ ἰ5 ἃ ὑ͵ΈοΚ δη ἃ τυΐη, ἕο που, Ο ΤΥ 
τοίου, παϑὺ αἰεα : 

σΗοΗῦβ 
Αἀχτπηεΐα5, ἐπἰ5 δἰῇἹοϊίοι πιιϑὲ ἔμοῖ ὈΘΔΓ. 
Νοὲ ἔγϑε οὗ τπογΐδ]ς ἐῃοιι, ποὺ ἔποιὺ ἐπε ᾿αβϑῦ 
Ηκϑὶ Ἰοβὲ ἃ ποῦ] νυἱέθ ; δηα, θὲ ἔποὰ 5116, 
Ετοτα 5, ἔγοτιη 41], {Π|5 ἀεθὲ ἰ5 ἀπε---ἶο αἷ6. 

ΑΌΜΕΤΟβ 
ΙΚπονν ἴδ : πουνῖβε ἀπέογεβεαη [ἢ]15 11] 
Ηδῖῃ βννοορεά οἢ ΠΊ6 : Ἰοπρ' ΔηριϑΠεα [1 ἔογε παν [Ὁ 
Βυΐ---ογ ἔο ὈΌΓ4] τηυβδὺ 1 6 ᾶγ τὴν ἀδδά 
5ἴαγ γε, δηά, ἑαυυυίησ, εὐ ὈΔΟῸΚ τὴν νγ81] 
Το ὑπαὶ ἀδὺτκ οὐ ψΠοπὶ πὸ ἀτὶηκΚ- οἴ υησϑ τηονα. 
Απα 411 ΤΙ πεββδ] αηβ ον εσ ἡ Ώοτα 1 τ]6 
Ι 14 ἔδακε ραγὲ ἴῃ πηουσηΐηρ ἴοσ [ἢ15 ὑγοτηδη 
ὙΠ 5μάνεη ᾿παδα ἀπα 540] 6- 5 ῃτοιπάϊησ ΤΟ 6. 
Απά γε νῃίο ἢ γόκα ἐπε οδῦβ ἔουγ- Πουβεα, οὐ βίθεαβ 
ΟΥ̓ 5βίηρ]ε ἐγομπεϊεῖ, 5μεαν ν Ἰἢ βἴεεὶ ὑπ εῖγ τη8 68. 
Μαβῖς οὗ ἤπϊζεβ ἐπε οἷν ἐῃγουρἢ, ΟΥ [γτ68, 
Βα ποῃθ, ψν Π1|6 ἔνγεϊνε ΤΠ 0ῃ5 Γοὰππα ἔΠεῖγ οἶγο 65 ουΐ : 
ΕῸΥ ἄθασευ ἀθδά, οὐ Κἰπαά θυ ππΐο της 
Ι 5}4}} ποὺ Ὀυσυ : ψουξῃν οἵ τηΐϊπα ΠΟΠΟῸΓ 
[5 586, ἴῸΓ 516 δἴοπε παῖ αϊεά ἔου τε. 

[Επτὲ τοῖεὰ αἰἱοπαά απία ῥδαγίπρ ἴπ ἐδε σοΥΡδε. 

γΟΙ.. Ψν, Ρ» 44: 

410 

420 

430 



4ι0 

460 

460 

ΑΛΚΗΣΤῚΣ 

ΧΟΡΟΣ 

ὧ Πελίου θύγατερ, στρ. α΄ 
χαίρουσά μοι εἰν ᾿Αίδα ὃ δόμοισιν 
τὸν ἀνάλιον οἶκον οἰκετεύοις. 
ἴστω δ᾽ ᾿Αίδας ὁ μελαγχαίτας θεὸς ὅς τ᾽ ἐπὶ κώπᾳ 
πηδαλίῳ τε γέρων 
νεκροπομπὸς ἵζει, 
πολὺ δὴ πολὺ δὴ γυναῖκ' ἀρίσταν 
λίμναν ᾿Αχεροντίαν πορεύ- 
σας ἐλάτᾳ δικώπῳ. 

πολλά σε μουσοπόλοι ἀντ. α 
[ὦ ν ἜΘ, « ΄ὔ ῇ Ψ μ ’ 

μέλψουσι καθ᾽ ἑπτάτονόν τ ὀρείαν 
ῇ, Ψ, ᾿ 2 Ν ΄ «“ 

ἐλυν εν Τ ἀλύροιυς κλέοντες ὕμνοις, 
πά τ κύκλος ἁνίκα Καρνείου περινίσσεται ὥρας 

μηνός, ἀειρομένας 
παννύχον σελάνας, 

λυπαραῖσί τ᾽ ἐν ὀλβίαις ᾿Αθάναις. 
τοίαν ἔλιπες θανοῦσα μολ- 
πὰν μελέων ἀοιδοῖς. 

εἴθ᾽ ἐπ᾽ ἐμοὶ μὲν εἴη, στρ. β΄ 
δυναίμαν δέ σε πέμψαι 
φάος ἐξ Αίδα τεράμνων 
Κωκυτοῦ τε ῥεέθρων 
ποταμίᾳ νερτέρᾳ τε κώπᾳ. 
σὺ γάρ, ὦ μόνα, ὦ ὦ φίλα γυναικῶν, 
σὺ τὸν αὑτᾶς 
ἔτλας πόσιν ἀντὶ σᾶς ἀμεῖψαι 
ψυχᾶς ἐξ “Αἰδα. κούφα σοι 
χθὼν ἐπάνωθε πέσοι, γύναι. εἰ δέ τι 
καινὸν ἕλοιτο λέχος πόσις, ἧ μάλ᾽ ἂν ἔμοιγ᾽ ἂν εἴη 
στυγηθεὶς τέκνοις τε τοῖς σοῖς. 
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ΑΙΟΕΘΤΙΒ 

σΗοΗῦ8 

Ο Ρε]ϊαϑ᾽ ἀδιυρῃῖον,  Π41] {Π|᾿ 66 : (ϑιν. 1) 
Ι ννᾶνα ἔπεε εἴεγηδὶ ἔδγεν 6}} 

Το {πῖπε ποῖὴθ γΠογα ὑΠ6 ἀλυῖκη 685 πηϑὲ νεῖ! ὑπ ες, 
ὙΠ εσα ἰῃ Ηδάθβ ἀπϑαπηπεα που 5Πδ]ῦ ἀν ε]]. 

Κπον, Πᾶν κ-αϊγεά, ἔν στεν ϑΡ γι ῦ- νου 
Ηδῖ βρεά ποὺ ψτῦἢ νυ - Ι ϑἢϊηρ ΟΔΓ 440 

γοιηδη ΠΟΌΪΕΙ, ΠΟΙ 5Π4]}] βΘρεεὰ Πευθαίςεγ 
Το Δομευοπ᾿ 5 5Π016. 

Εον {πε βενεη-ϑ γί ησεα 5Π}6]], ΟΥ̓ ἔῸΓ ρερᾶπ (4π|. 1) 
πΠᾶγρεά, 588}} ἐῃν ἔατπε θὲ ἃ βοῃρ, 

ὙΥΏεη ο᾽εΓ ϑϑῬραγία {ΠῸ τῆοοπ Οδύπθδῃ 
ΗἸρῃ τάδ Ππ6 ὑγΠο]α πὶρσῃηΐ Ἰοηρ. 450 

Απᾶ ἴῃ Αὐπαπβ ὑπ6 να νυ ἃπα 5ρ] 6 πα! 
5841} {ῃγ Ππϑῖηδ οἢ ΠΟΙ Ὀᾶγάϑβ᾽ 11ρ5 τὶπρ; 

ΘΌΘἢ ἃ ἔπεῖης Παϑὺ ποὺ ᾿εἴ το θὲ Ὀ]επα 
ὙΥῈῈ ἐπε ἰὰγ8 ὑμαῦ ὑπαν βίηρ. 

Ο πιαὺ πὸ ρονγεῦ ψεῦα θαΐ ἴῃ πη6, (ιν. 2) 
Ετοῖὰ Π6 σΠδιηθεῖβ οὗ Η 8465, ἴο ᾿ΙΡΗΐ, 

Απά ἔτοπι βἔγεδιηβ οἵ οογίαβ, ἴο ννἱπ Π6 6 
Ί ἢ {πὸ οἂγ οὗ ἔπε Εἶνεν οὗ ΝΙρῆΐϊ ! 

Ο ἀδᾶγ ἁπηοησ ο6η, βίτοην-ϑαγίεα 4600 
Εγοῖὰ Ηδα65 ἴο γϑηῆβοτη ἢν ἰοτὰ ! 

Νανεῦ βριυῦ ἴῃ δυο ἢ ννῖβε ἀδράαγίεα. 
ΓΑσῃῦ ᾿ἰῈ οα ἔδεε, [αγν, {πε βναγά ! 

Απάᾶ, [ἢ Ἔνοὺ ἐῃῖη6 Π 5 Πα 5}4}] τηαῖε ΐτη 

Αραΐπ ἢ ἃ ὑτγιάα ἴῃ ἔην βἰεδα, 

[1111 Ἰοαῖῃς Ὠΐπ), Ηἷβ σὨ]] ἄγθη 5Π4}} ἢδΐα Ὠΐμ), 

ΤΠὴ6 Ρᾶ065 οὗ {με ἀεδα. 
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ΑΛΚΗΣΤῚΣ 

ματέρος οὐ θελούσας ἀντ. ' 
πρὸ παιδὸς χθονὶ κρύψαι 
δέμας, οὐδὲ πατρὸς γεραιοῦ, 
ΠΕ ΚΙ Υ Σ: ΕΓ ἢ 

ὃν ἔτεκον δ᾽, οὐκ ἔτλαν ῥύεσθαι 
470 σχετλίω, πολιὰν ἔχοντε χαίταν. 

σὺ δ᾽ ἐν ἥβᾳ 
νέᾳ προθανοῦσα φωτὸς οἴχει. 
τοιαύτας εἴη μοι κῦρσαι 
συνδυάδος φιλίας ἀλόχου: τοῦτο γὰρ 
ἐν βιότῳ σπάνιον μέρος: ἢ γὰρ ἂν ἔμοιγ᾽ ἄλυπος 
δι’ αἰῶνος ἂν ξυνείη. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 

ξένοι, Φεραίας τῆσδε κωμῆται χθονός, 
"Αδμητον ἐν δόμοισιν ἄρα κιγχάνω ; 

ΧΟΡΟΣ 

ἔστ᾽ ἐν δόμοισι παῖς Φέρητος, Ἡράκλεις. 
ἀλλ᾽ εἰπὲ χρεία τίς σε Θεσσαλῶν χθόνα 

480 πέμπει, Φεραῖον ἄστυ προσβῆναι τόδε. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
᾽ Ε - " 

Τιρυνθίῳ πράσσω τίν᾽ ὐρυσθεῖ πόνον. 
ΧΟΡΟΣ 

Ν “ Ὡς ΄-΄“ὦ Υ' ͵ 

καὶ ποῖ πορεύει ; τῷ προσέζευξαι πλάνῳ; 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
»»: 

Θρῃκὸς τέτρωρον ἅρμα Διομήδους μέτα. 
ΧΟΡΟΣ 

“ 3 Ἂ “ » 3 “ 

πῶς οὖν δυνήσει; μῶν ἄπειρος εἶ ξένου; 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
Ὁ , 

ἄπειρος: οὔπω Βιστόνων ἦλθον χθόνα. 
ΧΟΡΟΣ 

3 Μ 4 , 7. ἢ ,ὔ οὐκ ἔστιν ἵππων δεσπόσαι σ᾽ ἀνευ μάχης. 
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ΑΙΟΒΘΤΙΒ 

ὙΈΉΘη Πηῖ5 τοῦ Ποὺ νου] ποῦ ΡῈ οοπίοηϊοα (4{π|. 2) 
Τὸ ἰε ΠΟΥ ἔου Πἰπὶ ἴῃ {πῸ του, 

ΝΟΥ Πἰβ στου-αἰνθα ΓΑ Π6Υ σοηβοπίοα, 
πῃ ο]ρεη Πα Ἰοοκεα οἷν Πἰβ ἀοοπη. [ποῦ, 

ὙγΏ Ομ ἐπ ον θάγο---ἰῃ 6 Παγα-Ποαγίθα !--ῖπεν οαγοα 
ΤΠΟΙρΡῊ μοᾶγν ὑπαὶν Ἰοοϊς5 μι ΈΥΘ, ἴο βᾶνα ! 470 

ΤἼου τὲ σΌΠ6, ἴον ἴῃ ν στοαῦ ἰονα βραγϑα ποῦ 
Τὴν Ὀ]οββοπ οὗ γου ἔγομ ἢ 6 σγάνα. 

ΑἮ,, τηὰν ἴδ θὲ πηῖη 6, 5.6 ἢ ΘΟΙΏΓΉ ΠΟ 
Οἵ Πραγὺϑ !---᾿ 5 νουοῃδαίδα απο εν :- 

ΤΠΘη οὐτβ 5Βῃου] ἃ θ6 βουύσόν 655 ΠΠΙΟΠ 
Ουζγ ᾿1ξ6-αἀγϑ ἘΠ νοι. 

Επίου ΒΕ που ΕΒ. 

ΗΕΒΟΌ ΕΒ 
ΒΘ γΔηροΥβ, ὙΠῸ ἄγε }} ἴπ {}}1ῖ5 ΡΠ Θτάθδη ἰδ, 
5Αγ, ἀο 1 ἤπα Ααἀτηδῖαβ π᾿ ἢΐβ Ποτηα ὃ 

σΗΟΗῦβ 
Ηδφγου]65, ἰῃ Πΐβ Πομηα ἰ5 ΡΠ Ε 6 5᾽ 50}. 
Υεῦ βὰν, ννῃδὺ Ὀτίηρϑ {Π66 ἴο 1 Π 6 ββα] δ Δ Π6, 
ΤΠδὺ μου 5πουϊαϑὺ σοπτθ ἴο ἐπὶς ΠΟΥ Θδη ον ἢ 480 

ΗΕΒΟΓΕ5 
Α τ01} ἔογ Κίπρ Εππγυβίμειβ, ἰοσα οὗ ΤΊγν 5. 

ΠΗΟΕῦΒ 
Απμα ψ ἘΠ Π6Υ Ἰουγπδγεδῦ ΤῸ ψῆδῦ νναπάουϊηρβ 

γοκεα ὃ 
ΗΕΠΟΟΓΕΒ 

Εον ΤΗγδοίδη Π)οσηθά θϑ᾽ ἰοαγ- που βοα οαΥ, 

ΓΗΟΗΌΒ 

Ηον οδπηϑὲ ἐμπο ἢᾧ ὅϑθγα 6 ἰς ΠΠΚΠποόνη ἴο ἔπος! 

ΗΒΗΘΌΜΚΕΒ 

{{πΚκποόνῇ : Βιἰςιοπίδη ἰαπα ἰ ΠΟνοΥ ϑανν. 

ΓηοΗῦβ 

Νοὺ 5ᾶανε Ὀγ θαϊ]6 τηᾶν {Ποβε βίεεαβ 6 νγοῃ. 
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ΑΛΚΗΣΤῚΙΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
- ) 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἀπειπεῖν τοὺς πόνους οἷόν τ᾽ ἐμοί. 
ΧΟΡΟΣ 

Ν ἙΝ ον Ἃ Ν » -“" “ 

κτανὼν ἄρ᾽ ἥξεις ἢ θανὼν αὐτοῦ μενεῖς. 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

᾽ ς 2 » Ὁ) “ Ἃ ᾿ , 59 ’ 

οὐ τόνδ᾽ ἀγῶνα πρῶτον ἂν δράμοιμ᾽ ἐγώ. 
ΧΟΡΟΣ 

τί δ᾽ ἂν κρατήσας δεσπότην πλέον λάβοις; 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

πώλους ἀπάξω κοιράνῳ Τιρυνθίῳ. 
ΧΟΡΟΣ 

Ν “» 

οὐκ εὐμαρὲς χαλινὸν ἐμβαλεῖν γνάθοις. 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

“ ΄ 

εἰ μή γε πῦρ πνέουσι μυκτήρων ἄπο. 
ΧΟΡΟΣ 

» ον “-“ ΄ 

ἀλλ᾽ ἄνδρας ἀρταμοῦσι λαιψηραῖς γνάθοις. 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

“ , 

θηρῶν ὀρείων χόρτον, οὐχ ἵππων λέγεις. 
ΧΟΡΟΣ 

, » δ “ 7, φάτνας ἴδοις ἂν αἵμασιν πεφυρμένας. 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

νἀ τὰς , - Ν » 

τίνος δ᾽ ὁ θρέψας παῖς πατρὸς κομπάζεται; 
ΧΟΡΟΣ 

Αρεος, ζαχρύσου Θρῃκίας πέλτης ἄναξ. 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

Ν ῇ Σ [οὶ 7, , ᾿ 
καὶ τόνδε τοὐμοῦ δαίμονος πόνον λέγεις, 
σκληρὸς γὰρ ἀεὶ καὶ πρὸς αἶπος ἔρχεται, 
εἰ χρή με παισὶν οὺς “Ἄρης ἐ ἐγείνατο 
μάχην συνάψραι, πρῶτα μὲν Λυκάονι, 
αὖθις δὲ Κύκνῳ, τόνδε δ᾽ ἔρχομαι τρίτον 
ἀγῶνα πώλοις ἜΝ τε συμβαλῶν. 



ΑΙ ΕΘΤΙΒ 

ΗΕΠΟΌΕ5 
Υεἰ Ηϊποἢ 1 τὰν ποῖ ἔγοιη 6 ἀρροϊπεβα ἴο1]5. 

ςηοεῦϑ 
ΤῊνΥ [16 οὐ ἢ ΐ5-ττὰ ἐγ] ΠΡ ἢ ΟΥ̓ ἃ »,,ανθ. 

ΗΕΠΟΌΓΕΒ 
Νοῦ ἐπῖ5 ὑΠπὸ ἢγβὲ εἰπηα 1 να σὰ 5 Οἢ ΘΟΙΪΒ56. 

σηομῦ8 
ὙΥΠδὲ ργοῆὲ ἰ5 1 16 ὑΠποὰ 5᾽αν ἐπεὶν Ἰουα ὃ 490 

ΗΕΒΟΌ ΕΒ 
ΤἼΏοβα βἐθεαβ 5Π4}}1 ἀγίνε θαοῖκ ἴο ΤΊγυ β᾽ Κίηρ, 

σΗοΕῦβ 
Ηδτγτὰ ἴδβκ, ἴο βεῦ {πες ἱΐ "νειν χε ἐΠ ον 1ανν8. 

ΗΕΒΟΌΚΕΒ 
ΤΠδὺ 5}4}}1, 1 {πεῖγ ποβὲγ]ς Ὀγθδῖῃα ποΐ ἤγα. 

σΗηοΗῦ 
Υεαβ, θυῦ ν] ἢ γανεπίηρ 1ὰνν5 40 ἔῃ ΕΥ̓ ΤΕ Πα τη6Π. 

ΗΕΒΟΌΠΕΒ 
6ο ἰο---ἰππ5 τηουηΐαί - γον 5, ποὺ Πούβ65, [εαϑί. 

σΗΟΘΕῦΒ 
Ναγ, ἔποι οδηβῦ 566 ἐῃεῖν οὐἹ5 θεβργεηῦ Ἱ ἢ σΌΓΕ, 

ΗΕΒΟΟΓΕΒ 
ΠΟΙ θοαϑίεςῃ Πα ἴου ἔδίμοσυ, πα ὑπαῦ γραγεα ἐπεῖὴν 

: σΗΟΕῦβ 
Αταϑβ, ἔπε Ἰοιὰ οἵ ΤἬῆγαοϊδ᾽ 5 σοϊ θη 5}16]45. 

ΗΕΒΟΟ ΕΒ 
ΤΠοα 58γ 5 : 500 ἢ} [01] τὴν ἔαξε ἱπηροβείῃ 5{1]], 
ΗΔ ἢ δνϑυτηοῦθ, ΠΡ Ὠ]ΠΠ]νναγα β γα πίη σ᾽ αΥ6, 500 
[1 τιϑὺ 511}} ἴῃ Ὀαιῦ]α οἱοβα ν Γἢ 5015 
Οοίζεη οὗ Ατεβ ; νι ΤΠ γόοδοη ἤγϑβί, 
Απὰ Ογοπαβ ἔῃδη ; δπᾶ ἴο, ἰ οομηα ἴο στάρρ]ε--- 
ΤῊ ὑπίγὰ 5 γε {Π15--ν ἢ γοη βἰεεαβ 8πα {πεῖν Ἰογά. 
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ΑΛΚΗΣΤῚΙΣ 

ἀλλ᾽ οὔτις ἔστιν ὃς τὸν ᾿Αλκμήνης γόνον 
τρέσαντα χεῖρα πολεμίαν ποτ᾽ ὄψεται. 

ΧΟΡΟΣ 
Ν Ν “Ὸ» ΦΊΣΩΝ “ , Ν 

καὶ μὴν ὅδ᾽ αὐτὸς τῆσδε κοίρανος χθονὸς 
"Αδμητος ἔξω δωμάτων πορεύεται. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
“ - 9 ᾽ 

χαῖρ᾽, ὦ Διὸς παῖ Περσέως τ᾽ ἀφ᾽ αἵματος. 

ΗΡΑΚΛῊΗΣ 
- “ μ 

"Αὗμητε, καὶ σὺ χαῖρε, Θεσσαλῶν ἄναξ. 
ΑΔΜΗΤΟΣ 

, 93 »᾿, » 3 ἐδ} ᾿] 5 ’ 

θέλοιμ᾽ ἄν' εὔνουν δ᾽ ὄντα σ᾽ ἐξεπίσταμαι. 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

τί χρῆμα κουρᾷ τῇδε πενθίμῳ πρέπεις ; 
ΑΔΜΗΤῸΣ 

΄ ὈΝ ΠῚ αι Κν» ἐπ Ὲ ΄ , , 

θάπτειν τιν᾽ ἐν τῇδ᾽ ἡμέρᾳ μέλλω νεκρόν. 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

τ ᾽ φ ’ “ Ἁ » ’ 

ἀπ᾽ οὗν τέκνων σῶν πημονὴν εἴργοι θεός. 
ΑΔΜΗΤΟΣ 

““ ᾽ " “ ἃ » “Ὁ, Ι 

ζῶσιν κατ᾽ οἴκους παῖδες οὺς ἔφυσ᾽ ἐγώ. 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

πατήρ γε μὴν ὡραῖος, εἴπερ οἴχεται. 
ΑΔΜΗΤΟΣ 

» “Ὁ Μ Ἄ “- , ς ον - , 

κἀκεῖνος ἔστι χὴ τεκοῦσά μ᾽, Ἡράκλεις. 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

, 

οὐ μὴν γυνή γ᾽ ὄλωλεν ΓΑλκηστις σέθεν; 
ΑΔΜΗΤΟΣ 

διπλοῦς ἐπ᾽ αὐτῇ μῦθος ἔστι μοι λέγειν. 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

΄ Ψ, μὰ Ὁ ’ ΄ πότερα θανούσης εἶπας ἢ ζώσης πέρε; 
ΑΔΜΗΤΟΣ 

Ψ Ε ταν... Δ οἷ 7 , 

ἔστιν τε κοὐκέτ᾽ ἔστιν, ἀλγύνει δέ με. 



ΑΙΟΕΕΤῚΒ 

Βαυΐ {π6 τηδῃ ᾿ἰἶνθβ ποῦ ψνῆο 5}|4}} Ἔν οὺ 8566 
ΑἸ 6 Πδ᾽ 5 50η ἢϊ πο ἢ ἔγῸ πὴ ἃ ΓΟ ἘΠ] Π᾿5 Πα πά, 

σηοΗῦ8 
Ι,ο, πεσε ἢϊμηβο] , {Π6 ΤΌ ]ΟΥ οὗ {Π 6 γΘΆ] 1, 
Ααἀπιεΐαβ, οουηθῖῃ ἔοσγί ἢ ἢ ραϊδος- ἢ 4}}. 
ΕηίοΥ ΑΌΜΕΤυϑ. 

ΑὈΜΕΤΟΒ 
Ψου ἴο {πΠξ66, Βργπηρ ἔγοτη Ζειιθ᾽ 8η4 Ῥεύβειιβ᾽ Ὀ]οοά ! 

ΗΕΡΒΟΟΓΕΒ 
Αἀπιεῖία5, Ἰογ ἴο Π66, 1 6 554}18᾽5 Κίπρ ! 5610 

ΑΌΜΕΤυΒ (ασα 6 
ον ὅ-- -ττου]ὰ ὄὕνγεγε τηΐπα ! (αἰοιμα) ὙΤΠΔηΚΒ !---ἰἢγ 

σοοα Πεοαχΐ 1 Κπον. 
ΗΕΒΟΌΓΕΒ 

ὙνΒεγείογε ἔου σπου τη σ᾽ Ξῃαν ἢ βῃον᾽ δῦ ὕποι {Ππ15 ὁ 
ΑΌΜΕΤΟΒ 

ΤῊϊς ἀδν τησβῦ 1 σοπηηηϊῦ ἴο δαγῦ ἢ ἃ σΟΥΡ56. 
ΗΕΒΟΌΜΕΒ 

Νονν ἤξάνεη ἔογέεπα ποῖ τποιγη βῦ ἔου σὨ]] ἄγη ἀςδᾷ ! 
ΑὈΜΕΤΌΒ 

Ι͂ῃ πτηΐπα Ποιηα ᾿ἰἶνε ἔπ 6 θᾶ 065 ποιὰ 1 Ὀεραῦ. 
ΗΕΒΟΌΚΕΒ 

Βοοίῃ, ἀεξαίῃ-τῖρε εγα ἔῃ ν εἰγα, [Ε ἢς θὲ φΌΠο. 
ΑΌΜΕΤΟΒ 

Ηςε Ἰἰνείῃ, ἀπά τὴγν τποΐμεν, Ἠδγοῦ]65. 
ΗΕΒΟῦ ΕΒ 

ΘΌΓΕΙΥ, Ο 5υγεῖγ, ποὺ ἢν νῖΐε, Ααἀτηεΐαβ ὃ 
ΑΌΜΕΤΟβ 

Τνοίο!α τηυϑδὺ θ6 πΐΪπ 6 ἈΠ βυΟΥ Του οἢΪη σ᾽ ΠΟΥ. 
ΗΕΒΟΌΠΕΒ 

ΟΥ Βαΐῃ 586 αἰεά, 5γ᾽ βϑῦ ὑποιι, οὐ ᾿ἰνεῖΐῃ γεῖ ὃ δ20 
ΑΡΜΕΤΟΒ 

516 ἰ5, 8Δπα 5886 15 ποῦ : Πεῖε 1165 τὴν στ εῖ. 
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ΑΛΚΗΣΤΙΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
-“ 30.» 

οὐδέν τι μᾶλλον οἶδ᾽. ἄσημα γὰρ λέγεις. 
ΑΔΜΗΤΟΣ 

οὐκ οἶσθα μοίρας ἧς τυχεῖν αὐτὴν χρεών; 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

κελον ΚαΎΣ Ν “ “ φ Ἄ οἶδ᾽ ἀντὶ σοῦ γε κατθανεῖν ὑφειμένην- 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
“ Φ' ἂν, 9. Δ Υὕ » ΄ὔ πῶς οὖν ἔτ᾽ ἔστιν, εἴπερ ἤνεσεν τάδε; 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
μὴ ᾿ Ι͂ 3, δ 2 , 0 8..9 ΄-“κ ἃ, μὴ πρόκλαι᾽ ἄκοιτιν, εἰς τόδ᾽ ἀμβαλοῦ. 

᾿ ΑΔΜΗΤΟΣ 
ψις « 

τέθνηχ᾽ ὁ μέλλων, κοὐκέτ᾽ ἔσθ᾽ ὁ κατθανών. 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

Ν “ ᾽ 3 Ν Χ ᾿ ’ χωρὶς τό τ᾽ εἶναι καὶ τὸ μὴ νομίζεται. 
ΑΔΜΗΤΟΣ 

Ἁ “ ’ ς ΄ , ιν ᾿ς 

σὺ τῇδε κρίνεις, Ηράκλεις, κείνῃ δ᾽ ἐγώ. 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

“,“ ι ΄ 

τί δῆτα κλαίεις ; τίς φίλων ὁ κατθανων ; 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
γυνή" γυναικὸς ἀρτίως μεμνήμεθα. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
᾿] »“» Ἃ ΕΥ̓ δ᾿ ἴω ᾽ὔ 

ὀθνεῖος ἢ σοὶ συγγενὴς γεγῶσα τις; 
ΑΔΜΗΤΟΣ 

“ἅμ .ϑ ». (“0 , 

ὀθνεῖος, ἄλλως δ᾽ ἣν ἀναγκαία δόμοις. 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

“ 3 ᾿ » - » “ πῶς οὖν ἐν οἴκοις σοῖσιν ὦὥλεσεν βίον; 
ΑΔΜΗΤΟΣ 

ΧΝ , Ἅι ΚΟ τῷ , 

πατρὸς θανόντος ἐνθάδ᾽ ὠρφανεύετο. 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

φεῦ. 

εἴθ᾽ ηὕρομέν σ᾽, Αδμητε, μὴ λυπούμενον. 



ΑΙΟΕΒΤΙ5 

ΗΕΒΟΟΠΕΒ 
Νοιΐηρ ὕΠ6 πποσα 1 Κπον : ἀκ βαγήηρσβ ὑΠῖπ6. 

ΑὈΜΕΤΟΒ 
Κπον βὺ ποὺ ἐπε ἴαϊε ἴο ψν θοῇ 566 5 Τογεαδοοιηεα ἢ 

ΗΕΒΟΌΓΕΒ 
ΙΚπον 5Π6 ρ]εαρεα Πευβοὶ ἴο αἷς ἔου {Π 66. 

ΑΡΜΕΤῸΒ 
Ηον ᾿ἷνθϑ 516 ἔῃεη, ᾿ξ 56 ἴο {Πϊ5 σοοηβεηῖεα ἢ 

ΗΕΒΟΌ ΕΒ 
Μουχπ ποὺ ὑῃγ νυἱΐε ετα ἀθδά : 0146 τη6 ΠΟυΓ. 

ΑΌΜΕΤΟΒ 
Οπα ἀοοιηεξα ἰ5 ἀ6δα ; {πεῸ ἀδδα παίῃ σδαβεα ἴο )"6. 

ΗΕΒΟΌ ΕΒ 
Πίνευβα ἀρ ἐπ656---ἰο θ6 δπα ποῖ ἴο 6. 

ΑΠΜΕΤΟΒ 
ΤΗῊΐ5, Ηεγου]εβ, ἔῃγ βεπΐεποα : ἐμαῦ ἰ5 τηΐπ6. 

ΗΕΒΟΟΜΕΒ 
Βυΐ πον, ΨΥ ψεερ᾽ βὺ ἡποὰ ὃ ΥΥ̓μαῦ ἀδαῦ ἔγχε πα ἰς 

ἀεδα Ὁ 
ΑὈΜΕΤῸΒ 

Α νομηδη-- ἢ Υ5 {Π 6 ΠΊΕΙΠΟΙΎῪ γγ6 ΠΟΙ. 

ΗΕΒΟΓΕΒ 
ΘΟΙΊ6 βγη ΚΟΥ ὈΟΤΏ, ΟΥ̓ πίρῇ οὗ Κίη ἰο ἔπεα} 

ΑΌΜΕΤΟΒ 
Α βὑγδηρευ ὈΟΤΠ : γαὺ ΠΘΔῚ Πα ἀ6δγ ἴο 115. 

ΗΕΒΟΙΕΒ 
Ηον αἰϊεα ἃ βἰγδηρεῦ ῃδη ἴῃ Ποιβα οὗ {πϊηε ὃ 

ΑΡΜΕΤῦβ 
Αἢ οὐρἤδη Ποῖα 5η6 ἀν ε]ῦ, Πεὺ ἐδ μευ ἀεδά. 

ΗΕΒΟΟ ΕΒ 
Ὑγου]α 1 Πα ἔουπα ἐπεε τηουγπίηρ ποῖ, Ααἀμπηείαϑ. 
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ΑΛΚΗΣΤΙΣ 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
ς Ἁ , ΄ ῇ 3..ξ ’ ἷ ὡς δὴ τί δράσων τόνδ᾽ ὑπορράπτεις λόγον ; 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
»ἍἭ Ν », ς ᾽ , 

ξένων πρὸς ἄλλων ἑστίαν πορεύσομαι. 
ΑΔΜΗΤΟΣ 

᾽ Ν 3 δὶ } ν». Ι͂ 
οὐκ ἐστιν, ὠναξ' μὴ τοσόνδ᾽ ἔλθοι κακόν. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
» 5 

λυπουμένοις ὀχληρός, εἰ μόλοι, ξένος. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
““ 3 

τεθνᾶσιν οἱ θανόντες: ἀλλ᾽ ἴθ᾽ εἰς δόμους. 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

» ἈΝ Ἂ, ᾽ὔ -“ [ώ 

αἰσχρὸν παρὰ κλαίουσι θοινᾶσθαι φίλοις. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
Ν “ 7, 2 δ. , 

χωρὶς ἕξενῶνές εἰσιν οἷ σ᾽ ἐσάξομεν. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
, ͵ , “ ΄ 

μέθες με, καί σοι μυρίαν ἕξω χάριν. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
οὐκ ἔστιν ἄλλου σ᾽ ἀνδρὸς ἑστίαν μολεῖν. 
ἡγοῦ σὺ τῷδε δωμάτων ἐξωπίους 
ξενῶνας οἴξας, τοῖς τ᾿ ἐφεστῶσιν» φράσον 
σίτων παρεῖναι πλῆθος" ἐν δὲ κλησατε 
θύρας μεσαύλους" οὐ πρέπει θοινωμένους 
κλύειν στεναγμῶν οὐδὲ λυπεῖσθαι ξένους. 

ΧΟΡΟΣ 
τί δρᾷς; τοιαύτης συμφορᾶς προσκειμένης, 
"Αδμήτε, τολμᾷς ξενοδοκεῖν ; τί μῶρος εἶ; 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
ἀλλ᾽ εἰ δόμων σφε καὶ πόλεως. ἀπήλασα 
ξένον μολόντα, μᾶλλον ἄν μ᾽ ἐπήνεσας; 
οὐ δῆτ᾽, ἐπεί μοι συμφορὰ μὲν οὐδὲν ἂν 
μείων ἐγίγνετ᾽, ἀξενώτερος δ᾽ ἐγώ. 



ΑἸΙΟΕΒΤΙΒ 

ΑὈΜΕΤΙΒ 
ΑΥ 50 ὃ--- πὲ ρυσροβα ᾿υγκεῖῃ ᾿πϑαῖῃ ἢν ψοτὰ ἢ 

ΗΕΒΟΟΙΕΒ 
Οπ Ψ}}}1 ἴο ἀποῖμεν Πποβῦ 5 μϑαγίῃ- 6] οιηδ. 

ΑὈΜΕΤΟΒ 
Ὁ οσαηποὺῦ θὲ : ΠηΔΥ ΠΟ 500ἢ στοῦ Ὀ68]] ! 

ΗΕΒΟΌΚΕΒ 
Α Ὀυτάξδῃ ππἴο ΠΠΟΌΓΠΘΥ5 ΘΟΠη]65 {πε6 σιιαβῦ. 640 

ΑὈΜΕΤῸΒ 
Πεδά δῖε {πε ἀδδᾶ :-- -θὰΐ επίευ ἔμου τηΐη6 Ποιι56. 

ΗΕΒΟΌΙΕΒ 
Ὕν ΕΓ 5Π8π)α ἴο θαπαπεῖ ἰπ ἐῃ6 ἢουβε οὗ ψεερίηρ. 

ΑΌΜΕΤΌΒ 
ΑἸοοῦ {πε σιιεβῖ- "8115 ἅἀγε πεσε νγὰ νν1}] Ἰοᾶρσε {Πεα. 

ΗΕΒΟΟΠΕΒ 
Ι,εὐ τηθ Ρᾶ58 Οἢ : 80 δ 171} Γῇ ἔΠ8 ηΚ5 ππίο]α, 

ΑὈΜΕΤΟΒ 
ὕπῖο «δποῖμ ει πεαυῖ ἢ ἔποι οἀηϑὺ ποῖ ρῸ. 
[Τὸ απ αἰἰεπάαπι) Ηο ἰπου, Ἰεδα ὁπ : ορεη πε συαϑῦ- 

Π4}}5 Ἰοοκίπηρ 
Αννᾶγὺ ἔγουη ὑπ 686 οἱἹσ' ομδιθαΥ5. 'Ὲ]] τὴν βίενγαγαβ 
Τὸ 5εἴ οἡ τηδϑὺ ἰπ ρ᾽εηΐυ. ϑ8αυΐ νυ Π 8] 
ΤῊςΣ τηϊα-οουγὲ ἀοοΥβ : [ἢ ἢἰ5 ποὺ ἐμαὺ {πε σιιεβῖβ, 
ΤῊΣ 116 ὑπεν ἔεαβῦ, μθᾶὺ νυν] ]Πηρσβ, ἀπά θὲ νεχε. δδ0 

[Εσι ΗΕΗΟΟ ΕΒ. 
ΓΗΟΗῦΒ 

ΥΥμαῖ ἀοβὲ ἔπου ἢ--- 56 ἢ ΑἸ] οἴοπ αὖ {πΠῈ ἀΟΟΥ, 
Απα ρσιυεβὶβ ἴον ἔπεα, Ααἀπηεΐαβ ἢ Αὐτὸ ἔθου πηδα ἢ 

ΑΌΜΕΤΟΒ 
Βυΐ Πα 1 ἀτίνεη Πΐτη το π τὴν ΠΟΙηα ἃπά οἷΐν 
ἢ οδπη6 Τὴῦ σιιαβῦ, ἤθη Πδαβὺ ἔποι ργαϊβεα μη6 μηοτεῦ 
ΝΑΥ, νϑυῖϊν : τηΐηα Αἰ] οἰ 50 ἢδΔα στόν 
Νο [655, 8Π4 τποσα ἱπΠοβρίϊζα]α σγεσε 1! 
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ΑΛΚΗΣΤῚΣ 

καὶ πρὸς κακοῖσιν ἄλλο τοῦτ᾽ ἂν ἦν κακόν, 
δόμους καλεῖσθαι τοὺς ἐμοὺς κακοξένους. 
αὐτὸς δ᾽ ἀρίστου τοῦδε τυγχάνω ξένου, 
ὅταν ποτ᾽ "Αργους διψίαν ἔλθω χθόνα. 

ΧΟΡΟΣ 
πῶς οὖν ἔκρυπτες τὸν παρόντα δαίμονα, 
φίλου μολόντος ἀνδρός, ὡς αὐτὸς λέγεις ; 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
οὐκ ἄν ποτ᾽ ἠθέλησεν εἰσελθεῖν δόμους, 
εἰ τῶν ἐμῶν τι πημάτων ἐγνώρισε. 
καὶ τῷ μέν, οἶμαι, δρῶν τάδ᾽ οὐ φρονεῖν δοκῶ, 
οὐδ᾽ αἰνέσει με: τἀμὰ δ᾽ οὐκ ἐπίσταται 
μέλαθρ᾽ ἀπωθεῖν οὐδ᾽ ἀτιμάζειν ξένους. 

ΧΟΡΟΣ 
στρ. α΄ 

ὧ “πολύξεινος καὶ ἐλεύθερος ἀνδρὸς ἀεί ποτ᾽ οἶκος, 
σέ τοι καὶ ὁ [Πύθιος εὐλύρας ᾿Απόλλων 
ἠξίωσε ναίειν, 
ἔτλα δὲ σοῖσι μηλονόμας 
ἐν δόμοις γενέσθαι, 
δοχμιᾶν διὰ κλιτύων 
βοσκήμασι σοῖσι συρίζων 
ποιμνίτας ὑμεναίους. 

ἀντ. α΄ 
σὺν δ᾽ ἐποιμαίνοντο χαρᾷ μελέων βαλιαί τε λύγκες, 
ἔβα δὲ λιποῦσ᾽ "Ὄθρυος νάπαν λεόντων 
ἁ δαφοινὸς λα: 
χόρευσε δ᾽ ἀμφὶ σὰν κιθάραν, 
Φοῖβε, ποικιλόθριξ, 
νεβρὸς ὑψικόμων πέραν 
βαίνουσ᾽ ἐλατᾶν σφυρῷ κούφῳ, 
χαίρουσ᾽ εὔφρονι μολπᾷ. 
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ΑΙΟΕΘΤΙΒ 

Απᾶ ἴο πΐπα 1|]|5 νεγα δα εα {Π|15 θεϑίας, 
ΤΠαῦ {Π|15 τὴν Ποῖη6 νου οἉ]1]6α “ Οποϑῦ-Παϊίηρ Η14}].᾿ 
Υεἃ, ἃ πα την 861} πᾶνε ρτονεα Πίπη Κιπα ]οϑὲ Ποϑὺ 
ὙΠ Θηθ᾽ ἐὺ ἴο Αὐροβ᾽ ὑπ νῦν μ]αίη 1 ἔαγεα. 

σΗοΗῦ8 
γὴν δίας ἔπδπ πα ἀγεδα Ῥγεβεποα ἴῃ ἔπε Ποιι56, 
ὙνΏδῃ οᾶπηδ ἃ ἔτ επα ἢ ΓΠγ 561} Παβῦ παιηϑα ἢΐπ ἔτ] ε πα, 

ΔΌΜΕΤΟΒ 
Νενεῦ Πδά ἢ θεδδὴ ΟΠ ἴο ρᾶ585 Τὴν (ΟΥ̓58, 
Ηδά ἢε ομε ψῇῃϊῦ οὗ της δἰϊοίίοης Κπονη. 
Τὸ βοιηθ, 1 ψοῖ, ποὺ ννῖϑε Πϑυείηῃ 1 56 61, 
ΝΟΙΓ Ψ1} β ἢ Ργαΐβα : θαΐ τΐηα ἢ 4}}5 ἢᾶνα ποὺ ᾿ἰδαγηΐ 
Ἴο ὑπγυβῦ ἀννᾶν ΠΟΥ ἴο ἀἰΒῃ ΠΟΙ σιαϑβίβ. 

σΗοΗῦβ 
(ϑιν. 1) 

Η4}1}5 ἐπγοηρσεὰ οἵ ὑ{πθ σιιεβϑῖίβ Ἔευνεὺ νγείοοηα, Ὁ 
ἀνε! την 

Οἵ ἃ Πεῖο, ἴοΥ Ἔνεὺ ἐπε Πομηα οὗ {πὸ ἔτγες, 
ΤΗς Ιοτὰ οὔ {π6 ᾿γυε-ϑυυηρβ ϑυνεεῦ θεγοπά τα] ]Ἰηρ, 

ΑΡοΙΪο, μαΐῃ ἀεϊρπὲα ἴο 5ο]ουτ ἴῃ {Π66. 
Ατϊα ὑπίπα Παθιϊαίοηβ, ἃ ΞΒΒΈρμεσα οἵ 5ῃεερ, 
ΤΠΏς ἤοοκϑἝ οὗ Ααἀμπηεΐαβ ΠῈ βοουπεα ποῦ ἴο Κεερ, 
ὙΥΉΠ6 {πα 5ῃερῃογαθ᾽ Ὀγ1α4]-β γαίηβ, βοῦθ-βυν ε!]ΠἸη σ’ 

Ετότὰ ἰδ ρίρβε, ρεα]εα ονεῖ ἔπε 5]δηὐ-βϑορεὰ 68. 
(ληι. 1) 

Απα {πῸ βροΐζεα ᾿γῆχεβ ἴῸγ Ἰον οἵ ἐῃγ ἰπρίηνσ 
ΜΙχεα νυ την ἤοοκϑβ ; ἀπα ἔγοιη Οἴῆγυβ᾽ 46}} 

ΤΥοοραα ἔα Υ [ἰοΠ8 : ὑπ νυ ιτοῆονν - ]ἹΠΡῚ ΠΡ 
Νοῖδβ Ὀγουρηΐ ἀδποίηρ ἀγοσ πα ἴῃγ 58ε]], 

ῬΒοεθαβ, {πΠ6 ἀδρρ]εα ἔδννῃ ἔτου ὑπ βῆδαον 
ΟΥ̓ΤΠε [4}1-ὑγεββεα ρἷπεβ ἐπρρίηρ ἔουίῃ ἴο πε τηϑδάον, 
Βεαϊϊπρ' {ἰπ|6 ἴο {πε οίπια οὗ {πΠε6 ταρίυγε- τ Πρ Πρ' 

Μαυβίςο, ψΊ ἢ Πρμὺ ἔεεῦ ὑγαποεα Ὀγ 105 5Ρ6]}. 
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ΑΛΚΗΣΤΙΣ 

τουγὰρ πολυμηλοτάταν στρ. β΄ 
ἑστίαν οἰκεῖ παρὰ καλλίναον 
Βοιβίαν λίμναν" ἀρότοις δὲ γυᾶν 
καὶ πεδίων δαπέδοις 
ὅρον ἀμφὶ μὲν ἀελίου κνεφαίαν 
ἱππόστασιν αἰθέρα τὰν Μολοσσῶν [ὀρέων] τίθεται, 
πόντιον δ᾽ Αἰγαίων᾽ ἐπ᾽ ἀκτὰν 
ἀλίμενον Πηλίου κρατύνει. 

καὶ νῦν δόμον ἀμπετάσας ἀντ. Α΄ 
δέξατο ξεῖνον νοτερῷ βλεφάρῳ, 
τᾶς φίλας κλαίων ἀλόχου νέκυν ἐν 
δώμασιν ἀρτιθανῆ" 
τὸ γὰρ εὐγενὲς ἐκφέρεται. πρὸς αἰδῶ. 
ἐν τοῖς ἀγαθοῖσι δὲ πάντ᾽ ἔνεστιν σοφίας. ἄγαμαι" 
πρὸς δ᾽ ἐμᾷ ψυχᾷ θάρσος ἧσται 
θεοσεβῆ φῶτα κεδνὰ πράξειν. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 

ἀνδρῶν Φεραίων εὐμενὴς παρουσία, 
νέκυν μὲν ἤδη πάντ᾽ ἔχοντα πρόσπολοι 
φέ ἔρουσιν ἄρδην εἰς τάφον τε καὶ πυράν" 
ὑμεῖς δὲ τὴν θανοῦσαν, ὡς νομίζεται, 
προσείπατ᾽ ἐξιοῦσαν ὑστάτην ὁδόν. 

ΧΟΡΟΣ 
Ν Χ ΘΝ δὶ Ν , -“ Ν 

καὶ μὴν ὁρῶ σὸν πατέρα γηραιῷ ποδὶ 
στείχοντ᾽, ὀπαδούς τ᾽ ἐν χεροῖν δάμαρτι σῇ 
κόσμον φέροντας, νερτέρων ἀγάλματα. 

ΦΕΡΗΣ 
ἥκω κακοῖσι σοῖσι συγκάμνων, τέκνον" 
3 “ 4 2 Χ » -“ αὐ Ψ, 

ἐσθλῆς γάρ, οὐδεὶς ἀντερεῖ, καὶ σώφρονος 
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ΑΙΟΕΒΤΙῚΒ 

(ϑιν. 2) 
ὑνπμεγοίογε ὑΠς ἤοοϊκ5 οὗ τὴν Ἰογὰ ἀππυτθεγοα 
Βν πε Βοεβίδῃ πιθῦα [αἰ γ- τ ρρ]  ηρ; βἔγαν : 690 

Υ Βεγο {ΠῸ βἰθεαβ οὐ {π6 5 Πα], ἀκ 6 ϑϑ- τη ΓΘ, 
Βγ Μοϊοββίδῃ τηοαπηἴδίηβ, ᾺΥ ἀυγαν 

ΤῊΣ Ρογάθυϑβ 116 οἵ ἢἰβ ροάδξη στγαίῃ, 
Απᾶ ἢἰΐ5 στο] ]ὴρ βιγεΐομεβ οἵ ραβίυσα- "]α πη ; 
Απά {π6 μάνθη]θββ θᾶ ἢ Αδροδη Πδῖῃ 5] τ θογεα 

0πάογ Ρε]ΐοη Ἰοηρ ᾿πεαΐῃ ὑπε ρεᾶςα οὗ ἢΐ5 βυνᾶυ. 
(λπι. 2) 

Απᾶ πον, νυν ὑΠ6 ἔδαυβ ἔγομα ἢΪ8 Ἔεγ65 [δβὺ-σαϊηϊηρ, 
γνΙάς μαῖῃ Πα ορεπεα ἢΐβ ἀοοῦβ ἴο {πΠ6 ρσιιαβῦ, 

ὙΥΏ1Π6Ὲ πον]ν ἢΐ5 Ποαγῦ ᾿πϑαΐῃ 15 θυγάθη 18 βἰγαϊηίην, 
Εογ πε να ὑΠᾶὺ Παΐῃ αἰδα ἴῃ ἢ. Π8115 αἰβίγεββεα, 600 

ΕῸΓ ἴο Βοπουχβ Ππεῖρηῖβ ἀγα ὑπ6 Βίρη-θοτη Π{π64, 
Απά {πε σοοά ἃῖα ψτἢ ἐγθϑδῦ ννἰβάουη οἸαά ; 
Αμᾶ πεσε Ὀγοοάβ οῃἡ πηΐηθ πϑαγὺ Ὀυρηῦ ὑγαβὺ 

ἈΠ ΔΠΪΠ ν᾽ ι 
ΤΗδὺ ὑΠ6 σοά-Ὑ να 5Π4]}} γεῖῦ 6 Ὀ]6ϑῦ. 

ΑὈΜΕΤΟΒ 
Ο Κιπαϊΐν ρύεβεποα οὗ ΡΠδγδεδῃ τηἘη, [5εὐνδηὺβ 
ΤῊΐΪβ5. σΟΥΡΘ6. Ἔνεη πον, ἢ 411 ΓΠϊηρδ τηθαῦ, ΤΥ 
Βεδὺ οἡ ἐπμεῖτ 5Βῃου]άευβ το ἴπΠ6 ἴοι πα Ὀυγα. 
ὑνΠηεσγεΐοσε, 85 συβίομμ 15, Π81] γε {πε ἀ6δᾶ, 
Οη ἐπε Ἰαϑῦ ἸΟυΠΕΥ 85 858Π6 σοαείῃ ἔουίῃ. 610 

ΘΗΟΗῦ8 
Ι,.ο, 1 Ρεμο]ά την εἰγα ψιῦῃ ἀσεα ἔοος 
Αἀναποίηρ : Πΐ5 αὐϊεπαάδηΐβ πὶ ὑπ 6] Παηα5 
Βθδὺ οὐπαιηθηΐβ ἴο ἄεοκ πες ἀεδα ψ ῦΠ8]. 

πίθου ῬΗῈΒΕΒ τοϊἠ αἰϊοπα απί5 ῥφατῖπρ ρσἱ 5. 

ΡΗΕΒΕΒ 
ΙΘομη6 ἴῃ {ῃΐπα Δ] ] οὐ 5 βουσον  ρ᾽, 506 : 
Α ποῦ]ὶς να δπα νἱγίαουβ Ππαϑὺ ὕποιυ Ἰοβῦ, 
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ΑΛΚΗΣΤΙΣ 

γυναικὸς ἡμάρτηκας. ἀλλὰ ταῦτα μὲν 
φέρειν ἀνάγκη καίπερ ὄντα δύσφορα. 
δέχου δὲ κόσμον τόνδε, καὶ κατὰ χθονὸς 
ἴτω" τὸ ταύτης σῶμα τιμᾶσθαι χρεών, 
ἥτις γε τῆς σῆς προὔθανε ψυχῆς, τέκνον, 
καί μ᾽ οὐκ ἄπαιδ᾽ ἔθηκεν οὐδ᾽ εἴασε σοῦ 
στερέντα γήρᾳ πενθίμῳ καταφθίνειν, 
πάσαις δ᾽ ἔθηκεν εὐκλεέστερον βίον 
γυναιξίν, ἐ ἔργον τλᾶσα γενναῖον τόδε. 
ὦ τόνδε μὲν σώσασ᾽, ἀναστήσασα δὲ 
ἡμᾶς πίτνοντας, χαῖρε, κἀν “Αἰδου “δόμοις 
εὖ σοι γένοιτο. φημὶ τοιούτους γάμους 
λύειν βροτοῖσιν, ἢ γαμεῖν οὐκ ἄξιον. 

ΑΔΜΗΤῸΣ 
οὔτ᾽ ̓ἦλθες εἰς τόνδ᾽ ἐξ ἐμοῦ κληθεὶς τάφον, 
οὔτ᾽ ἐν φίλοισι σὴν παρουσίαν νέμω. 
κόσμον δὲ τὸν σὸν οὔποθ᾽ ἥδ᾽ ἐνδύσεται. 
οὐ γάρ τι τῶν σῶν ἐνδεὴς ταφήσεται. 
τότε ξυναλγεῖν χρῆν σ᾽ ὅτ᾽ ὠλλύμην ἐγώ. 
σὺ δ᾽ ἐκποδὼν στὰς καὶ παρεὶς ἄλλῳ θανεῖν 
νέῳ γέρων. ὦν, τόνδ᾽ ἀποιμώξει νεκρόν ; 
οὐκ ἦσθ᾽ ἄρ᾽ ὀρθῶς τοῦδε σώματος πατήρ; ; 
οὐδ᾽ ἡ τεκεῖν φάσκουσα καὶ κεκλημένη 
μήτηρ ἼΣ ἔτικτε ; δουλίου δ᾽ ἀφ᾽ αἵματος 
μαστῷ γυναικὸς σῆς ὑπεβλήθην. λάθρᾳ; 
ἔδειξας εἰς ἔλεγχον ἐξελθὼν ὃ ὃς εἶ, 
καί μ οὐ νομίζω παῖδα σὸν πεφυκέναι. 
ἢ τἄρα πάντων διαπρέπεις ἀψυχίᾳ, 
ὃς τηλικόσδ᾽ ὧν κἀπὶ τέρμ᾽ ἥκων βίου 
οὐκ ἠθέλησας οὐδ᾽ ἐτόλμησας θανεῖν 
τοῦ σοῦ πρὸ παιδός, ἀλλὰ τήνδ᾽ εἰάσατε 
γυναῖκ᾽ ὀθνείαν, ἣν ἐγὼ καὶ μητέρα 



ΑἸΟΕΞΤῚΒ 

ΝόΟΠα 1} σαίΐηϑαν : γεῦ Π686 δδ᾽υη 65 
γε πρϑᾶβ τϑὺ θθαγ, πον Ὠαγαὰ ἴο 6 ΔΙῚ ΒΟΕνΘΟΥ. 
Ἐεοεῖνε ὑΠ 6586 οὐπαιηθηΐβ, πα ᾿οῦ ΠΕῚ Ρᾶ585 
Βεμθδῖῃ {Π6 βαυὶῃ : ψν6}}] τπᾶὰν {Π6 οοῦρβε ΡῈ μΒοπουγεά 
ΟΥ̓ Βεὺ ψγῆο ἔογ ὑπ γ 1{{π᾿5 βά κα αἰδά, την 506 ; 620 
ΠΟ τηδᾶάφ τὴθ ποῦ πποἢ!] 64, εἴ τὴς ποῦ 
ΕΌΥ]οτη οὗ {πες ἴο ρίπε ἴπ ννοθία! εἰά, 
Ιῃ 411 Πεὺ ἰβύευβ᾽ Ἔγὲβ 5Πη6 δίῃ ογονπαά Ποὺ ᾿ἰξ8 
ἢ σίου, ἀαγίηρ 56 }} ἃ ἀ6εα 85 [Π]5. 
Ο 5ανίοιιν οἵ τὴν 501}, γγῆο Παβὺ γαϊβθα 5 ὉὉΡ 
[ἡ δοὖ ἴο [Ἀ]], 411 μ411} Μαγν Ὀ]155 θ6Ὲ {πῖπε 
Ενεη ἰπ Ηδάεβ. πα ἴο ννεὰ, 1 88 Υ, 
Ργοἤίει ἢ τηθη---ΟΥἩ ποίῃϊηρ- γοΥ ἢ 15 τηδυτίαρσθ, 

ΑΠΜΕΤΟΒ 

Νοὺ θά ἄεπ οἵ τα ἴο μϑὺ θυσία] σοπηαϑῦ που, 
ΝοΥ οουῃηΐ [ τηΐϊπα {Π6 ργεβεποα οὗ ἃ ἔπε πα. 630 
ΤΗΐης οΥ̓διηθηΐβ 586 ΠΟΥ ΟῚ 5Π8]] ρμαΐ οη ; 
516 584}} θῈ θυχίεα πεεαϊηρ πὰρ οὗ ὑΠ]π6. 
ΤΠου στίενε !--ποὰ 5Πουϊάϑῦ ἢᾶνα συίενεα ἰπ ΤΥ 

ἀδαίῃ-Πουν ! 
ΤΠου 5ἰοοα᾽᾿ ὃ δἱοοῦ---ἰῃε οἱ, αἸα ς᾽ Ιδᾶνε {πε γουηρ 
Τὸ αἷε :-- ηα νη πο νγα1}] ἀροη {158 σοῦρβεῦ 
γγαϑὺ ἔποιυ ποῖ, ἔπει, ἔγὰε αι που οὗ τὴν θοᾶν} 
Π)1αἃ 516 {παὺ 5414 5η6 ὈᾶγῈ τη6, 8π6 ννὰ5 δ᾽ ]εα 
Μοίμεσ, ποὺ σῖνε τηὰ Ὀἰσίῃ ὃ Οἱ θοπάτηδη "]οοά 
Τὸ τῃν νυ ε᾽ 5 Ὀγεαβὺ ννὰβ 1 Ὀγουρῃΐν Ρ᾿ΥΊν"]γ ἢ 
Ραΐ ἕο ὑπΠ6 ἐδϑῦ, ποι 5βῃονγεάϑι ψγῆο ποι τ, θ40 
ΑΠα 1 δοοουηῦ πα ποὺ ὑῃγ {ππ6- θΟΥΠ 50Η. 
Ρεξου ε55 οὗ τηδη ἴῃ 50}}}1655 οονγαίοα ! 
50 οΪ4, δηά βίδπαϊησ οα {πε νεῦρε οἵ ᾿1ξε, 
Του Παάϑὺ πὸ ψ}1}], πὸ μϑαγὲ μαάϑὺ ἔποιυ ἴο αἀἷδ 
ΕοΥ {πῖπε ον 50π! ΥὟΥε ᾿ἰεὐ πεῖ αἷς, ἃ νγοϊήδῃ 
Νοῖ οἵ οὐὔὐγ ἤουβε, ποτα 1 ἢ τἱσῃζθουβ οα568 
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ΑΛΚΗΣΤΙΣ 

πατέρα τ᾽ ἂν ἐνδίκως ἃ ἂν ἡγοίμην μόνην. 
καίτοι καλόν γ᾽ ἂν τόνδ᾽ ἀγῶν᾽ ἠγωνίσω 
τοῦ σοῦ πρὸ παιδὸς κατθανών, βραχὺς δέ σοι 

060 πάντως ὁ λοιπὸς ἣν βιώσιμος χρόνος. 
[κἀγώ τ᾽ ἂν ἔζων χἤδε τὸν λοιπὸν χρόνον. 
κοὐκ ἂν μονωθεὶς ἐ ἔστενον κακοῖς ἐμοῖς.] 
καὶ μὴν ὅσ᾽ ἄνδρα χρὴ παθεῖν εὐδαίμονα 
πέπονθας" ἥβησας μὲν ἐν τυραννίδι, 
παῖς δ᾽ ἦν ἐγώ σοι τῶνδε διάδοχος δόμων, 
ὥστ᾽ οὐκ ἄτεκνος κατθανὼν ἄλλοις δόμον 
λείψειν ἔμελλες ὀρφανὸν διαρπάσαι. 
οὐ μὴν ἐρεῖς γέ μ᾽ ὡς ἀτιμάξων τὸ σὸν 
γῆρας θανεῖν προὔδωκά σ᾽, ὅστις αἰδόφρων 

6600 πρὸς σ᾽ ἣ μάλιστα. ἀρ τς μοι χάριν 
τοιάνδε καὶ σὺ χὴ τεκοῦσ ᾿ ἠχλαξάτην. 
τοιγὰρ φυτεύων παῖδας οὐκέτ᾽ ἂν φθάνοις, 
οἱ γηροβοσκήσουσι καὶ θανόντα σε 
περιστελοῦσι καὶ προθήσονται νεκρόν. 
οὐ γάρ σ᾽ ἔγωγε τῇδ᾽ ἐμῇ θάψω χερί: 
τέθνηκα γὰρ δὴ τοὐπὶ δ᾽ εἰ δ᾽ ἄλλου τυχὼν 
σωτῆρος αὐγὰς εἰσορῶ, κείνου λέγω 
καὶ παῖδά μ᾽ εἶναι καὶ φίλον γηροτρόφον. 
μάτην ἄρ᾽ οἱ γέροντες εὔχονται θανεῖν, 

670 γῆρας ψέγοντες καὶ μακρὸν χρόνον βίου " 
ἣν δ᾽ ἐγγὺς ἔλθῃ θάνατος, οὐδεὶς βούλεται 
θνήσκειν, τὸ γῆρας δ᾽ οὐκέτ᾽ ἔστ᾽ αὐτοῖς βαρύ. 

ΧΟΡΟΣ 
παύσασθ᾽, ἅλις γὰρ ἡ παροῦσα συμφορά, 
ὦ παῖ' πατρὸς δὲ μὴ παροξύνῃς φρένας. 

ΦΕΡΗΣ 
ὦ παῖ, τίν᾽ αὐχεῖς, πότερα Λυδὸν ἢ Φρύγα 
κακοῖς ἐλαύνειν ἀργυρώνητον σέθεν; 
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ΑἸ ΟΕΒΘΤΙΒ 

ΜίρηΣ σουπὶ ἀἴοπα ΤΑΥ͂ τη ΠΥ Πα ΤῊΥ [το υ. 

Υεοῖ μοῦ νὰ ποποῦγ, μαᾶϑεῦ ἔποὰ ἀαγοα {πε 5 γίξε, 

[πη ἀγίηρ ἴον ἴῃ βοη. ΑΔ ῬδΙΕΥΥ 5ρΡ866 

1Ὸ εἴπ ἴο 1 'π ΔΠΥ υνῖβ6 νγὰ5 Ἰ6 Εν. 

ΤΠδη Πα 1 ᾿ϊνεᾶ, ἀπα 586, ὑπγου ἢ ἀδγ5 ἴο Θουη6, 

ΝοΥ [, οἴ Ἰογη, 5Βμου] ἔΠ5 τηΐπα 1118 θεπλοδῃ. 

Υεἰ 411 ὑπαῦ ταᾶν ἔπε ἔογξαπαῖα εις 

ΕΕ]] το ἐμ γ ἰοῦ ; 'π σπδηῃοοα᾽ 5 Ρυΐμης ἃ Κίηρ, 

Με μαᾶϑι ἔπου βοὴ δπᾶ μεὶγ ἀπο πΐπε Ποιι56, 

30 ἐπαῦ ἔμοὺ νγαϑὺ ποῖ, ἀγίηρ, {πὸ ἴο βὰν 

Α οὨ]Π41695 Βοπηα ῸΥ βίγδη ρου [01Κ ἴο 5Ρ0]]. 

ΝΟΥ οαπϑὲ ὑπο 580 ἐπαὺ Πουξίησ ΠΥ ΘΊΘΥ ΠΑ ΓΒ 

Ι πᾶ σίν᾽ πὶ ὑπεα ἃρ ἴο ἄἀδαῖῃ; ψΠοβ6 γεν εΈ πο 6 

ον {πεὲ νὰ ραβϑίπηρ νου :-- -πά {15 {Π6 ἔπη κ 

Τμαῦ ἔπουὺ ἀπα 516 ἐπαῦ ῬᾶγῈ τὴ8 ΓΈ Π 6  Πη6 ’ 

ὙΠ εγείΐοσγθ, τηᾶκα Παβῖα : θεσεὺ {Π66 οὔ οὺ 5018 

Τὸ ἔοβίεν ἐμ γ συαν Παῖγβ, ἴο φοιηραβ5 ἔῃ 66 

γΥΠῊ ἀεὶ 5 ορϑεύνδποθ, δηα ἰὰγ ουὖΐ ΠΥ ΘΟΙΡΒΘ. 

Νοῖ 1 ν τ τΠἰς τηῖπε παπᾶ γ01}} θασν ἔπεα. 

ον ἐπεε ἀεδᾶ δὰ 1. [1 5εε {πε Ἰσῃηΐ,-- 

Αποῖπεοιὺ βανίουσ ἔοαπᾶ,---Ἴ 641] τη6 501 

Τὸ Πίπι, πᾶ Ἰονίπρ ἔοβίεγευ οὗ 5 ἀρα. 

Ὑ ΠΗ [8156 1ρ5 ργὰν {πε οἱ 4 ἔον ἀβαῦπ᾽ 5 γβίθᾶβθ, 

Ρ]αἰπίησ οἵ ἀσὲ δπα ψεαγΥ - ἘἈ Πρ {Ππη6. 

[κεἰ ἀξαϊῃ ἄγαν πεϑαῖ- ὙΠῸ [8115 Πΐβ οοπηηρ ἢ ΝΌΠΕ: 

Νο τῆογα ἰ5 εἰ ἃ θυαγάεπ υαπΐο ἔπευη. 

σΗοαῦβ 

Ο Βυ5ῃ! ϑιυῆϊοε ἐπε αϑήηοϊίοπ αὖ ὕΠπ6 ἀοΟΥ8. 

Ο 5οη, ἰπξαγίαξε ποὺ ὑῃγ αι ποτ᾽ 5 5οὰ]. 

᾿ ΡΗΕΒΕΒ 
ῷοη, Ποτα, ὑπίηκ᾽ δῦ ὑπου- βοῖηα Γγαΐδη βἰανα ΟΥ 

ΡΗγυρίδη 

Βουρπὺῦ τ Ἰ Ὁ ΠΥ τα ΠΥ ἢ---ἴπ5 θεγαζεβὺ ἴμοὺ ἢ 
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ΑΛΚΗΣΤῚΙΣ 

οὐκ οἶσθα Θεσσαλόν με κἀπὸ Θεσσαλοῦ 
πατρὸς γεγῶτα γνησίως ἐλεύθερον; 
ἄγαν ὑβρίζεις, καὶ νεανίας λόγους 
ῥίπτων ἐς ἡμᾶς οὐ βαλὼν οὕτως ἄπει. 
ἐγὼ δέ σ᾽ οἴκων δεσπότην ἐ ἐγεινάμην 
κἄθρεψ', ὀφείλω δ᾽ οὐχ ὑπερθνήσκειν σέθεν" 
οὐ γὰρ πατρῷον τόνδ᾽ ἐδεξάμην νόμον, 
παίδων προθνήσκειν πατέρας, οὐδ᾽ Ἑλληνικόν. 
σαυτῷ γὰρ εἴτε δυστυχὴς εἴτ᾽ εὐτυχὴς 
ἔφυς: ἃ δ᾽ ἡμῶν χρῆν σε τυγχάνειν, ἔχεις. 
πολλῶν μὲν ἄρχεις, πολυπλέθρους δέ σοι γύας 
λείψω" πατρὸς γὰρ ταῦτ ̓  ἐδεξάμην πάρα. 
τί δῆτά σ᾽ ἠδίκηκα; " τοῦ σ᾽ ἀ ἀποστερῶ; 
μὴ θνῇσχ᾽ ὑπὲρ τοῦδ᾽ ἀνδρός, οὐδ᾽ ἐγὼ πρὸ σοῦ. 
χαίρεις ὁρῶν φῶς" πατέρα δ᾽ οὐ χαίρειν δοκεῖς ; 
ἢ μὴν πολύν γε τὸν κάτω λογίζομαι 
χρόνον, τὸ δὲ ζῆν μικρόν, ἀλλ᾽ ὅμως γλυκύ. 
σὺ γοῦν ἀναιδῶς διεμάχου τὸ μὴ θανεῖν, 
καὶ ζῆς παρελθὼν τὴν πεπρωμένην τύχην, 
ταύτην κατακτάς" εἶτ᾽ ἐμὴν ἀψυχίαν 
λέγεις, γυναικός, ὦ κἀκισθ'᾽, ἡσσημένος, 
ἣ τοῦ καλοῦ σοῦ προὔθανεν νεανίου; 
σοφῶς δ᾽ ἐφηῦρες ὥστε μὴ θανεῖν ποτε, 
εἰ τὴν παροῦσαν κατθανεῖν πείσεις ἀεὶ 
γυναῖ ὑπὲρ σοῦ" κάτ᾽ ὀνειδίζεις φίλοις 
τοῖς μὴ θέλουσι δρᾶν τάδ᾽, αὐτὸς ὧν κακός ; 
σίγα" νόμιζε δ᾽, εἰ σὺ τὴν σαυτοῦ φιλεῖς 
ψυχήν, φιλεῖν ἅπαντας" εἰ δ᾽ ἡμᾶς κακῶς 
ἐρεῖς, ἀκούσει πολλὰ κοὐ ψευδῆ κακά. 

ΧΟΡΟΣ 

πλείω λέλεκται νῦν τε καὶ τὰ πρὶν κακά" 
παῦσαι δέ, πρέσβυ, παῖδα σὸν κακορροθῶν. 
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ΑἸΟΕΒΘΤΙῚΒ 

 Παΐ, Κπον δὲ ποι ποῖ {παῖ 1 ΤΉ Θβϑα Δ ἢ ἈΠ, 
ϑργαπηρ ΠΌμῚ ΤῊ Θ5ϑΆ] 1 5|Γ6, ἔσθ τηδη ἔγι16 - ΠΟ ΓῊ ὃ 
ΤῊ ΐβ ̓ πβοίθπος ράϑβε 1 !---Π αν] ]ηρ Ππλα]α ρους νου 8 
Οη πη6, ποῦ Πρ Εν ὑΠΠπ5 58.4}0 ὕπο σοῖς Οἵ! 080 

ΤῊες  Ρεραῦ ἀπά πυγξαυγοά, οἵ τΐπα ἢ οῖι568 
ΤΠΕῈ πεῖ : πὸ ἀοθὲ 5 πηΐπα ἴο αἷς ἴον {Π 66. 
Νοῦ ἔγουη ΠΥ 51Γ65 50 ἢ ουβίοπι 1 γεοεϊνϑα 
ΤΠδῦ βἰτεβ [ῸΓ 505 5ῃου]α αἴ : πὸ Οὐδεκ ἰὰνν {Π͵15. 
Βοτη ἔου ἔπ γ 561 νναϑῦ ἔποι, ἴο ἔοσέαπε σοοά 
ΟΥ εν]] : 411 τῆν ἀπι65 ἔγοτη τηθ ὑποιι Παϑβί. 
Ο᾽ ΕΓ τδην ΟἸΚ ὑποὺ τυ]δβϑῦ ; 46 ἀθιηθ θη 65 
58}4]] 1 Ἰεανε {πΠξεε : ἴο πη τὴν ἔαυ που ᾿ο ς ὑπ  η. 
ὙΥΠδῦ 15 ΤΥ ΟΠ, ΤΥ ΤΟΌΡοσν οἵ {πε} 
ΕοΥ τπα αἀἷδ ἔποιυ ποῦ, 1 ἴα ποὺ ἔοσυ {πΠε6. 690 
ΤΠοι 1ογ᾽ 5ὺ ἴο 566 Ἰρῃν---5}4}} την ἔατ Πεῖὺ ον ποὺ ἢ 
Θοοίῃ, 1 δοσουηΐ οὐἹ ἐπα θεπθαῖῃ ὑπ δαγὶῃ 
Γοπρ, ἃπα οὐχ 11ξ6-5ρᾶοα β᾽ογέ, γεῖ 15 1Ὁ βυνεεῖ. 
ΒΠ ΔΙ 6] 6 βου Ππαϑὺ ἔποιι ἔοι σῃν ἀρσαϊηδὺ ὑῃγ ἀεδίῃ : 
Τὴν [1{π 15 θαῦ ὑγαηβρυ  ββίοη οὗ ἔην ἀοοΠὰ 
Απᾶ τυτάεγ οὗ ἐγ νέα ἢ Μῳ σον δγαάϊοε !-- 
ΤΗΪ5 ἔγτοση πες, ἀαβίαγά, Ὀ. ἃ νγνοπηᾶπ οαΐάοπα 
ὝΠο ἀϊεά ἔον ἔΐιες, πΠπῸ σ]ουίοιβ- σ ]]ὰπὶ ψοῦτῃ ! 

Οαππηίηρ ἄσνίοα μαϑῦ ἔπου ἀενβεα ἴο αἷθ 
ΝΕ νου, ΘΔ] ] πρσ᾽ 511} νἹῆα δεν ἴα 700 
Το αἷς ἴον ὑπεε !--πᾶ ἀοβὲ γενη]α ἐν ἔπε πα 5 
ΠΟ ψ1}] ποῦ 50---δηα ἔῆοι ἐπα οον γα, ἔπΠοὰ ἢ 
Ρεδςβ ! θ᾽ δὴ θεϊῃίηκ ἔπεα, 1 ἔποι Ἰον᾿ βῦ τῆν 16, 
50 4}} Ιονε ἐπεῖγς. Ὅπου, 1 που βρεακεαβὺ ἐνὶ] 
Οἵ υ8, 5η41Ὁ ΠΘδΥ τπο ἢ εν]], ἀπα ἐπαῦ ἔγαε. 

ΠΗ 
Υε ἢδνε αἰ ἴοο σπποῆ, ἔποὰ πον, δπα Πα Ρεΐογε. 
Βεἰταίη, οἱ ἶσα, ἔγομ σαὶ πη ρ οἢ. ὑπ ν 50η. 
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ΑΛΚΗΣΤΙΣ 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
λέγ᾽, ὡς ἐμοῦ λέξαντος" εἰ δ᾽ ἀλγεῖς κλύων 
τἀληθές, οὐ χρῆν σ᾽ εἰς ἔμ᾽ ἐξαμαρτάνειν. 

ΦΕΡΗΣ 
σοῦ δ᾽ ἂν προθνήσκων μᾶλλον ἐξημάρτανον. 

ΑΔΜΗΤῸΣ 
3. ΟΝ Ν ες ον ϑοΝ Ν ᾿ - 

ταὐτὸν γὰρ ἡ ββῶντ᾽ ἄνδρα καὶ πρέσβυν θανεῖν; 

ΦΕΡΗΣ 
“ “ »" - » , 

ψυχῇ μιᾷ ζῆν, οὐ δυοῖν ὀφείλομεν. 
ΑΔΜΗΤΟΣ 

Ν Ἁ , 7 ῇ ῇ 
καὶ μὴν Διὸς γε μείζονα ἕῴης χρόνον. 

ΦΕΡΗΣ 
3 ΄»΄-ὦ» “-“ 0ῸνΝ ΜΨἷ ἀρᾷ γονεῦσιν οὐδὲν ἔκδικον παθών; 

ΑΔΜΗΤῸΣ 
΄“ 7 ἈΝ ᾽ , Ρ] -ς“ ͵] 

μακροῦ βίου γὰρ ἠσθόμην ἐρῶντά σε. 
ΦΕΡΗΣ 

» ᾽ ᾽ Ἁ ’ ᾽ » ΝῚ ἴω γ΄ 3.15 ’ ἀλλ᾽ οὐ σὺ νεκρόν γ᾽ ἀντὶ σοῦ τόνδ᾽ ἐκφέρεις; 
ΑΔΜΗΤΟΣ 

΄“» “ἅμ ΄-“ “- ΄7, "] » ’ὔ’ 

σημεῖα τῆς σῆς, ὦ κάκιστ,, ἀψυχίας. 
ΦΕΡΗΣ 

ΕΣ Ἁ «ς “-“ Ψν, ΤᾺΣ ᾿» 3 93 ΄“-“ , 

οὔτοι πρὸς ἡμῶν γ᾽ ὠλετ᾽" οὐκ ἐρεῖς τόδε. 
ΑΔΜΗΤΟΣ 

εῦ' 
εἴθ᾽ ἀνδρὸς ἔλθοις τοῦδέ γ᾽ εἰς χρείαν ποτέ. 

ΦΕΡΗΣ 
“ 

μνήστευε πολλάς, ὡς θάνωσι πλείονες. 
ΑΔΜΗΤΟΣ 

σοὶ τοῦτ᾽ ὄνειδος" οὐ γὰρ ἤθελες θανεῖν. 
ΦΕΡΗΣ 

“- - “ “, 

φίλον τὸ φέγγος τοῦτο τοῦ θεοῦ, φίλον. 
ΑΔΜΗΤΟΣ 

Ν Ν “ , 2 2 ΄ Ἂ ’ 

κακὸν τὸ λῆμα κοὐκ ἐν ἀνδράσιν τὸ σόν. 



ΑΙΟΕΘΤΙῚΒ 

ΑΌΜΕΤΟΒ 
Ξ'ΔῪ ΟΠ, 580 Οἡ ; [ Πᾶνε βαϊὰ : 1 πδαγίηρ ἔλα τ ἢ 
6Ὰ]} Πδ66, ἔποι 5ῃουϊἀδβϑῦὺ ποῦ ἢᾶνα ἀο9πΠ6 τὴη6 ψ͵ΙΌΠΡ. 

ΡΗΕΗΕΒ 
Ι Πδὰ ἄοπε ποτα ψσοηρ, μα 1 αἀἰεδα ἴον ὑπ 66. 710 

ΑΌΜΕΤΟΒ 
γνηδὺ, ἔογ {ηε6 γουπρ ἀηα οἱ] 15 ἀδαΐῃ {Π6 βϑτὴηθ ὃ 

ΡΗΕΗΕΒ 
Οπο ᾿ξ ἴο ᾿νε, ποῦ ὑνναΐϊη---ὑΠῖς 15. οὐἹ 86. 

ΑὈΜΕΤΟΒ 
Ηδνε ἔμγν ἀεβίγα---οπα 16 ουἱ]αδιϊηρσ Ζει8. 

ΡΗΕΒΕΒ 
Ποβὺ οὐγβα ἔῃγ ραγεηῖβ, πὸ Παϑδῦ Πδὰ πὸ ψτοηρ ἢ 

ΑὈΜΕΤΟΒ 
ΑΥ, βοτὰ 1 τηδυκεα Ἰονε- 59 ἔου ἀδἴε]εβ5 ᾿ξ. 

ΡΗΕΒΕΒ 
νΥ Παὺ ὃ-τ-αῦὲ ποῦ θυγγίηρ ΠεΥ ἴῃ ἐπῖπα οὐ βἰεδα ἢ 

ΑὈΜΕΤῸΒ 
Α ἴοκεη, ἀαςίατγά, οὗ ἔῃ ν οονναγαῖοα. 

ΡΗΕΒΕΒ 
1 ἀϊὰ Ποὺ ποὺ ἴο ἄβαϊῃ : ποὺ οδηβὺ ποὺ 58 γῪ ἴδ. 

ΑὈΜΕΤῸΒ 
Μαγεϑβὺ ἔπου ἔεεὶ τῃγ πεεὰά οἵ τη6 βοπῖα δύ ' 

ΡΗΕΒΕΒ 
Ἧγοο τηδν όσα Ἐη, ἐΠπαὺ {Π6 ΤηΟΥῈ ΤηΔΥ αἴ6. 720 

ΑΌΜΕΤΟΒ 

ΤῊΪΐ5 ἐδυπὶ οἰσῖκοϑ {πΠ66--- εἰς που ννγαϑὺ ἰοΐῃ ἴο αΪ6. 

ΡΗΕΒΕΒ 
ϑυγεεῖ ἰδ γοη 5 η- οὐ 5 Πρ] ΐ, γεα, ἰῦ ἰ5 βυγεεῦ. 

ΑΌΜΕΤΟΒ 
Β456 15 [ῃγ βρίγδ, ἀηα ἀππηϑεῦ ἔου τη 6η. 

465 



730 

740 

466 

ΑΛΚΗΣΤΙΣ 

ΦΕΡΗΣ 
3 2 - , , ’ 

οὐκ ἐγγελᾷς γέροντα βαστάζων νεκρὸν. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
θανεῖ γε μέντοι δυσκλεής, ὅταν θάνης. 

ΦΕΡΗΣ 
-“ » Ζ » 7 

κακῶς ἀκούειν οὐ μέλει θανόντι μοι. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
- “ Ν - ς Σ “ , 

φεῦ φεῦ: τὸ γῆρας ὡς ἀναιδείας πλέων. 

ΦΕΡΗΣ 

ἥδ᾽ οὐκ ἀναιδής" τήνδ᾽ ἐφηῦρες ἄφρονα. 

ΑΔΜΗΤῸΟΣ 
» Ι͂ 

ἄπελθε κἀμὲ τόνδ᾽ ἔα θάψαι νεκρόν. 

ΦΕΡΗΣ 
Ν ἉἋ “- ἄπειμι: θάψεις δ᾽ αὐτὸς ὧν αὐτῆς φονεύς, 

δίκας τε δώσεις τοῖσι κηδεσταῖς ἔτι. 
' τι Κ δ.) ἢ ΔΙ Ν ΨΨ:. } ΓΑ 

ἢ τἄρ᾽ "Ακαστος οὐκέτ᾽ ἔστ᾽ ἐν ἀνδράσιν, 
εἰ μή σ᾽ ἀδελφῆς αἷμα τιμωρήσεται. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
ΒΩ » Ν » , » 

ἔρρων νυν αὐτὸς χὴ ξυνοικήσασά σοι, 
ἄπαιδε παιδὸς ὄντος, ὥσπερ ἄξιοι, 
γηράσκετ᾽" οὐ γὰρ τῷδέ ᾿ εἰς ταὐτὸν στέγος 
νεῖσθ᾽. εἰ δ᾽ ἀπειπεῖν χρῆν με “κηρύκων ὕπο 
τὴν σὴν πατρῴαν ἑστίαν, ἀπεῖπον ἄν. 
ἡμεῖς δέ, τοὺν ποσὶν γὰρ οἰστέον κακόν, 
στείχωμεν, ὡς ἂν ἐν πυρᾷ θῶμεν νεκρόν. 

ΧΟΡΟΣ 
ὼ ἰώ. σχετλία τόλμης, 
ὧ ὦ γενναία καὶ μέγ᾽ ἀρίστη, 
Χαῖρε: πρόφρων σὲ χθόνιός θ᾽ Ἑρμῆς 
“Αἰδης τε δέχοιτ᾽. εἰ δὲ τι κἀκεῖ 

τὸ 

ϑἰδνλλωω. .. 



ΑἸΟΒΒΤῚΒ 

ΡΗΕΠῈΒ 
Νοῦ πιῖπε οἱά οοῦρβα ἴο ὑπὸ στάνα ἔποι Ῥδαγ᾽ δῦ ψἹ ἢ 

σ]ες! 
ΑΌΜΕΤΟΒ 

Υϑὺ, ἤδη ἔπου αἰδϑῦ, ἴῃ 111 ἔπη 5ῃα]ῦ ἔπ οὰ αΪ6. 

ΡΗΕΠΕΒ 
ΠῚ ἔδπης ἰ5 παιισηῦ ἴο τη6 θη 1 Πᾶνε ἀϊεα, 

ΑΌΜΕΤΟΒ 

Ηδφασγ Πίπη πον []} οὗ 5] οοοπθϑς ἰς 614 ! 

ΡΗΕΒΕΒ 
Νοῦ 5 διηθ]655 5ῃ6,-- θοῦ 5656 1655 Παϑδῦ ποὺ ἔουπα 

Π6Γ. 
ΑΡΜΕΤΟΒ 

ΒΕΡΌΠΕ : ἰεᾶνα τὴ ἴο θυγυ ὑΠ]5 τὴν ἀεδά. 

ΡΗΕΗΕΒ 
Ισο: ΠΕΙ ΠΤ ΘΥΟΥ Ψ01}} θὰγν ΠΥ ! 730 
ΤΠοι 5Π4]} γνεῦ δΔῆβυνευ ἔῸυ ἰὖ ἴο ἢδὺ Κίη, 
ΘΌΓΕΙν Αοαβἕιϑ 15 ΠῸ ΤΠΟΓῈ ἃ ΠΊΔΠ, 
1 Πα οὔ {πεὸ ο]αΐπη ποὺ ἢΐς βἰβίθυ᾽ 5 Ὀ]οοά. [Επτὶ. 

ΑὈὨΜΕΤῸΒ 
Αναυπὲ, ἢ ΠΟΥ ὑπαὺ Καηπο!] οῦἢ ἢ ἐπε ! 
ΟΠ] 41655 στον ΟἹ, ἃ5 γε ἄἀθβεῦνθ, ψγἘ1]6 ᾿νε 
Υουτ οἢ1]ἃ : γε 5841] ποῦ σοῖηβ θεηθαΐῃ οπα τοοῦ 
ΜΠ τηθ. [1 πεεα ψετα ἴο Τα ποῦποα Ργ Πεγαϊάς 
ΤΗΐης Πεάυΐῃ ραΐεγηδὶ, [ Πδα τε πουσποαα ἰΐ πον. 
16οὐ υ5--ἰογ νὰ πηυϑδῦ θθ αν ὑπ6 ργεβεπῦ 1|]---- 
Ῥαβ85 οῃ, ἴο ἰὰὺ οὔσγ ἀεδα ὕροη {Π6 ΡΥΤ͵α. 740 

ΠΗ 
ΑἸΔ45 ἔου ἐπε Ἰονὶπρ' 8Δπα ἀδυίηρ ! 

Εδγεν 61} το ἔπε ποθ] εβῦ δπα Ρθεξὲ ! 
Μααν Ηδεγτηδβ5 οοπαποὺ ἔπεα ἀονη-ἔαγίησ 

Κιπαϊν, ἀπα Ηδα65 ἴο τεβὺ 
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ΑΛΚΗΣΤΙΣ 

πλέον ἔστ᾽ ἀγαθοῖς, τούτων μετέχουσ᾽ 
“Αἰδου νύμφῃ παρεδρεύοις. 

ΘΕΡΑΠΩ͂Ν 

Ἁ Ἁ » δ ᾿ »)} Ν πολλοὺς μὲν ἤδη κἀπὸ παντοίας χό ονὸς 
΄ 4 ΘΌΘΥ ἐ590.ὉὉ ΄ 

ξένους μολόντας οἶδ᾽ ἐς ᾿Αδμήτου όμους, 
φ “ » ᾽ » Ν “ οἷς δεῖπνα προὔθηκ᾽- ἀλλὰ τοῦδ᾽ οὔπω ξένου 

’ ᾿] ᾽ 7. . ̓δοδὴ ς ’ 2 , 

κακίον᾽ εἰς τήνδ᾽ ἑστίαν ἐδεξάμην. 
ὃ “ ΄-“ «ς “ 

ὃς πρῶτα μὲν πενθοῦντα δεσπότην ὁρῶν 
3. ἦν . , ΠῊ ,ὔ ,, 

εἰσῆλθε κἀτόλμησ᾽ ἀμείψασθαι πύλας. 
Η ͵; 

ἔπειτα δ᾽ οὔτι σωφρόνως ἐδέξατο 
τὰ προστυχόντα ξένια, συμφορὰν μαθών, 
ἀλλ᾽ εἴ τι μὴ φέροιμεν, ὥτρυνεν φέρειν. 
ποτῆρα δ᾽ ἐν χείρεσσι κίσσινον λαβὼν 
πίνει μελαίνης μητρὸς εὔζωρον μέθυ, 
ἕως ἐθέρμην᾽ αὐτὸν ἀμφιβᾶσα φλὸξ 
οἴνου" “στέφει δὲ κρᾶτα μυρσίνης κλάδοις 
ἄμουσ᾽ ὑλακτῶν' δισσὰ δ᾽ ἦν μέλη κλύειν" 

ὁ μὲν γὰρ δε, τῶν ἐν ᾿Αδμήτου κακῶν 
οὐδὲν προτιμῶν, οἰκέται δ᾽ ἐκλαίομεν 
δέσποιναν" ὄμμα δ᾽ οὐκ ἐδείκνυμεν ξένῳ 
τέγγοντες" ᾿Αὅμητος γὰρ ὧδ᾽ ἐφίετο. 
καὶ νῦν ἐγὼ μὲν ἐν δόμοισιν ἡ ἑστιῶ 
ξένον, πανοῦργον κλῶπα καὶ λῃστήν τινα, 
ες ΟΝ ῇ , ϑ᾽ ΟὟ 5 , 

ἡ δ᾽ ἐκ δόμων βέβηκεν, οὐδ᾽ ἐφεσπόμην 
οὐδ᾽ ἐξέτεινα χεῖρ᾽, ἀποιμώζξων ἐμὴν 
δέσποιναν, ἣ ̓ μοὶ πᾶσί τ οἰκέταισιν ἦν 
μήτηρ' κακῶν γὰρ μυρίων ἐρρύετο, 
ὀργὰς μαλάσσουσ᾽ ἀνδρός. ἄρα τὸν ξένον 
στυγῶ δικαίως, ἐν κακοῖς ἀφιγμένον; 



ΑΙΟΒΒΤΙΒ 

Βεοεῖνα πες ' [δὴν αἰοποιηθηΐ 
ΕὸῸγ 1115 ἄνθη ἔπεσα τὰν θείς 

Τὸ τΠ6 σοοά, Ο {πΠΐπ6 ΡῈ βητῃγοποιηθηῦ 
Βν Ηδάθθ᾽ ὑγάε ! 

[Πχοιθιὶ ΟΜΝΕΒ ἵπ βιιοταί ργοοσοοδίοπ. 
ἔπ δῦ ΒΈΝΥΑΝΤ. 

ΒΕΗΨΑΝΤ 
ΕᾺ]] τηδὴν ἃ σιιαϑῦ, ἔΤΌΤη τηϑηΥ ἃ ἰαπα τ» ΠΙοἢ σας 
πῖο Ααἀπηδίιιϑ᾽ ἀνε]! ησ, πᾶνε 1 Κποινη, 
Ηδνε εὖ "θεΐογα ἔῃϑιὰ τηθδῦ : θὰ πονεῖν σιαϑῦ 
Μοζτα ρεϑυ!επὺ τεοεϊνεα [ ἴο {Π18 Πδαυίῃ : 750 
Ὑἢο ἤγβῦ, δ θεῖ ἢῈ ϑανν Τὴν τηδϑίθυ ΠΟ. Ϊ ΠΡ’, 
Επίεγεά, ἀπά ρᾶ556α {Π6 γα βῃο] ἃ ππαϑΠῃδιηςξᾶ ; 
ΤΉΘπ, πουνῖβα σουγ ΘΟ] Υ γεοεῖϊνεα ἐπε ἴαγε 
Βουπα ψἹ αι5, ἘΠοῸ ἢ οὐχ ννοθία] ρ] σης Πα Κπεν, 
Βαϊ, νν»ῆδῦ νγε Ὀγουρσῃςῦ ποῖ, Πεοϊογίηρσ θδ 46 τ1ι5 Ὀγίην, 
ΤἼΕ νυ οαρ υρ] 18 Πα ἴῃ Ϊβ Βᾶπᾶϑ, 
Απα 5.}11}}5. ἔπ ἀδυκ]ηρσ τοῦ ου᾿ 8 ἤΠεΥῪ Ὀ]οΟά, 
ΤΠ] Π6 τνῖπ θ᾽ 5 ἤδτηα εηνυδρρεα Πΐπη, μεαϊξίηρ Πίτη. 
ΤΠδη αἸ4 Πα ψγεαῦμα 5 Πεδα νυ τηγγῦ]α 5ρυαγ8, 
Ὀ᾿ββοηδηῦ- ον] ησ. ίνευβα οἰγαΐηβ γεσα Πεαγά: 700 
Εον 6 βδηρ 0η, ΓΈΡΆΥα 655 8]}] οἵ 1115 
1λαυκεπίηρσ Αατηδίιβ᾽ μου56 ; μὰ βεύνδηΐβ νψερὲ 
ΟὟυ μηϊβίγαββ : γεῦ νγε βῃοννεα ποῦ ἴο {πε σιιεβὲ 
Εγε5 ἐξαῦ-θεάενεα, ῸΓ 80 Ααἀπιηεῖιβ5 Ρδ4ε6. 
ἈΠα πον νυ Πΐη ἴῃ Ποιι56 τηπϑῦ 1 ΡῈ ἔεαβείησ 
ΤῊ1β συοϑῦ,---ἃ ἰανν] 655 ὑπ] , ἃ θά πα τοριια, 
ὙΥΏ116 ἔουθῃ ὑπΠ6 Πουβε 858Π6 ἰβ θοῦπε ' []]ονεᾶ 

ποῦ, 

ΝΟΥ 5βἰγεΐοῃμεα ἴΠ6 Παπά, Ποὺ νυν] δα τπηΐο ΤῊΥ τηΐϑ 6 55 
Εδγθνν 611, ψνῆο νγᾶβ8 ἴο τὴη8 δπᾶ 41] {π6Ὸὶ Βοιβεμοὶά 
Α τηοΐμεῦ; ἔου ἔχου 1118 απτο] α 5η6 βανεά 15, 
Αϑβϑυδσίηρ ΠΕῚ Ἰογα 5 γγαΐῃ. [)0 [ ποῦ νε]]} 
Τὸ Ἰοαΐῆε {15 ριιαβῖ, ᾿η γι Εὺ οἢ. ΟἿἿ στίεξς ὃ 

-.γ -.1γὺ [πὶ 
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ΗΡΑΚΛΗΣ 

οὗτος, τί σεμνὸν καὶ πεφροντικὸς βλέπεις; 
οὐ χρὴ σκυθρωπὸν τοῖς ξένοις τὸν πρόσπολον 
εἶναι, δέχεσθαι δ᾽ εὐπροσηγόρῳ φρενί. 
σὺ δ᾽ ἄνδρ᾽ ἑταῖρον δεσπότου παρόνθ' ὁρῶν, 
στυγνῷ προσώπῳ καὶ συνωφρυωμένῳ 
δέχει, θυραίου πήματος σπουδὴν ἔ ἔχων. 
δεῦρ᾽ ἔλθ᾽, ὅπως ἂν καὶ σοφώτερος γένῃ. 
τὰ θνητὰ πράγματ᾽ οἶδας ἣν ἔχει φύσιν; 
οἶμαι μὲν οὔ: πόθεν γάρ; ἀλλ᾽ ἄκουέ μου. 
βροτοῖς ἅπασι κατθανεῖν ὀφείλεται, 
κοὐκ ἔστι θνητῶν ὅστις ἐξεπίσταται 
τὴν αὔριον μέλλουσαν εἰ βιώσεται" 
τὸ τῆς τύχης γὰρ ἀφανὲς οἵ προβήσεται, 
κἄστ᾽ οὐ διδακτὸν οὐδ᾽ ἁλίσκεται τέχνῃ. 
ταῦτ᾽ οὖν ἀκούσας καὶ μαθὼν ἐμοῦ πάρα, 
εὔφραινε σαυτόν, πῖνε, τὸν καθ᾽ ἡμέραν 
βίον λογίζου σόν, τὰ δ᾽ ἄλλα τῆς τύχης. 
τίμα δὲ καὶ τὴν πλεῖστον ἡδίστην θεῶν 
Κύπριν βροτοῖσιν: εὐμενὴς γὰρ ἡ θεός. 
τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἔασον ταῦτα καὶ πιθοῦ λόγοις 
ἐμοῖσιν, εἴπερ ὀρθά σοι δοκώ λέγειν" 
οἶμαι μέν. οὔκουν τὴν ἄγαν λύπην ἀφεὶς 
πίει μεθ᾽ ἡμῶν τάσδ᾽ ὑπερβαλὼν τύχας, 
στεφάνοις πυκασθείς; καὶ σάφ᾽ οἶδ᾽ οθούνεκα 

τοῦ νῦν σκυθρωποῦ καὶ ξυνεστῶτος φρενῶν 
μεθορμιεῖ σε πίτυλος ἐμπεσὼν σκύφου. 
ὄντας δὲ θνητοὺς θνητὰ καὶ φρονεῖν χρεών, 
ὡς τοῖς γε σεμνοῖς καὶ συνωφρυωμένοις. 
ἅπασίν ἐστιν, ὥς γ᾽ ἐμοὶ χρῆσθαι κριτῇ, 
οὐ βίος ἀληθῶς ὁ βίος, ἀλλὰ συμφορά. 



ΑἸΟΒΘΤΙΒ 

Ἐπίεν βπεβποῦ 8. 
ΗΕΗΟΌΓΕΒ 

Ηο, ἔξ! ]ονν, ἢν {15 5ο θη Ὀγοοαϊηρ ἸοοκΚ ἢ 
ΤῊΕ βεγνδηῦ 5ῃου]α ποῦ Ἰοννοῦ ροπ {πα σααβῦ, 
Βαυΐ ννεϊοοιης πἴπη ν ἢ Κίπα γ- θθαγηΐηρ ΘΠ 66 υ. 
Του, βεείηρσ ἤοτα ἰπ ρύεβεποα ἔῃ ν ἰογα᾿ 5 ἔπε πα, 
ὙΥΊ νίβαρσε 5οὺΓ ἀπά οἱουα οὗ Κηϊξτεα Ὀγονν5 
Βεοεῖν᾽ βὺ μι, ἐγευ Πρ ΟΕ 8η 4]|16 ῃ στί εξ. 
ΗΠ Π6Ὶ ἴο τη, ὑπαῦ ννῖβου ποὺ πηαγϑὺ στον. 
ΤΠδ ᾿οὐ οὗ τηδῃ---ἰ5 παΐασε Κποννοϑὺ ποι ἢ 780 
Ι ἴτονν ποῦ : μον 5ῃουϊάξὶ που ὃ (ἝΟὐἶνε εδὺ ἴο [η6. 

ΕΥοτα 411 τη κί πα {πες ἀεθὺ οἵ ἀεδίῃ ἰ5 ἀπὰς, 
ΝΟΥ οὗ 411 πηογίδ]β 15 ἔπεσα ομα ἐμαὺ Κποννβ 
ΠῚ πγουρἢ {Πα σογηϊηρ τποΥτονν Π6 5}4]] ἴἷνε : 
ΕὸΥ ἔγϑοκ]αββ 15 ὑπ6 νὰν οὗ ουζαπε᾽ 5 ἔεεῦ, 
Νοῦ ἴο θὲ ἰδιιρῃΐ, ΠΟΥ ψῸΠ ὈΥ τὲ οἴ τηδῃ. 
ΤῊΐ5 μεδγίησ ἔπ 6 π, ἀπά ᾿δαγηΐηρ ἴδ ἔγΟ ΠῚ. Τη6, 
Μακε τπουσυ, ἀὐπκ : {Π6 [1{6 ἔγουη ἀν ἴο ἀδν 
Αδςοουπῦ ἐπῖπα οὐ, 41} εἶδα ἴῃ ἔογζα πε᾽ 5 ΡΟΎΕΥ. 

Ηοποῦΐῦ 188] ἐπε βυνεεϊεβὶ οὗ {πε οαϑς 790 
Τὸ πδβῃ, ἔμε Ογργίδη Θαδεη--ἃ σγδοίοιιβ ο64688 ! 
Ανᾶγ ἢ οὐπεῦ ὑπουρηΐβ, ἀπ Πδεα τὴν νγοσαβ, 
1 ἴῆου ἀοκὺ ἐπῖπηκ 1 βρεὰκ ψῖβε ννογὰβ πα ἔσμε: 
50 {π|πκ 1. Ηδεποα νυ ἱ ἢ βούσον ονεσνντουρσῃῦ ; 
Εϊβε ἀρονε {15 δἰηιοίίοη : αἀὐἱπκ νυ] ἢ της, 
ΤῊΥ ὕὈγονβ Ίἢ σαυ]απαάβ θοὰπα. ΕἾ]] νγῈ]} 1 ννοῦ, 
ΕΥΟΠῚ 41} {Π|5 Ἰονν εσὶπηρ ΞΡ γῦ ρυ]βοη-ρεπξ 
ΤῊΪΠΕ ΔΠΟΠΟΥ 5Π4]] 51. Βεακου᾿ 5 ρἰαβἢ ὑρῆδᾶνε. 
γΥΠδῦ, τηδῃ !---ἰἢθ τηοσίϑ] παϑὺ 6 τηοτὶδ]-τηϊπ 66. 
50, ἴῸΓ γοῦ 50] θυ υνὶσῃΐβ οὗ Κηϊτίεα Ὀγοννβ, 800 
ΕῸΥ ἐδοἢ δπᾶ ἃἋ]],---ἰῦ που ἔογῦ Ἰπᾶρσε νὴ] ἴακα τηε,--- 
[4ἴε 15. ποὺ ἔγαϊν 116, θαΐ τπθγε αἰ] οἰίοη. 
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ΘΕΡΑΠΩ͂Ν 
ἐπιστάμεσθα ταῦτα: νῦν δὲ πράσσομεν 
οὐχ οἷα κώμου καὶ γέλωτος ἄξια. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
Ἂ “ ς [ον Ν , γυνὴ θυραῖος ἡ θανοῦσα" μὴ λίαν 

πένθει" δόμων γὰρ ζῶσι τῶνδε δεσπόται. 
ΘΕΡΑΠΩ͂Ν 

’ “ 3 » » Ι͂ ’ τί ζῶσιν; οὐ κάτοισθα τὰν δόμοις κακά; 
ΗΡΑΚΛῊΗΣ 

] ΄ , ΄ 3 ς 

εἰ μή τι σός με δεσπότης ἐψεύσατο. 
ΘΕΡΑΠΩΝ 

» 3 -»“, ἢ 5 Ἂμ [ᾷ 

ἄγαν ἐκεῖνός ἐστ᾽ ἄγαν φιλόξενος. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
3 “ Ψ..,59 "κ ᾽ Ω 2 ' ,ὔ ΄» 

οὐ χρῆν μ᾽ ὀθνείου γ᾽ εἵνεκ᾽ εὖ πάσχειν νεκροῦ; 
ΘΕΡΑΠΩ͂Ν 

4 ’ 7 Ν , ω τὰ ἦ κάρτα μέντοι καὶ λίαν θυραῖος ἦν. 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

- , ) 3 Μἷ Ἕ μῶν ξυμφοράν τιν᾽ οὖσαν οὐκ ἔφραζέ μοι; 

ΘΕΡΑΠΩ͂Ν 
’ Μἶἷ2» ξία “ Υ͂ , χαίρων ἴθ᾽. ἡμῖν δεσποτῶν μέλει κακά. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
ΨΩ» }) ’, ͵ » , 

ὅδ᾽ οὐ θυραίων πημάτων ἄρχει λόγος. 
ΘΕΡΑΠΩ͂Ν 

3. ἡ Φ᾿, “Ἐ “Ἁ 

οὐ γάρ τι κωμάζοντ᾽ ἂν ἠχθόμην σ᾽ ὁρῶν. 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

5. 4 - “ 

ἀλλ᾽ ἢ πέπονθα δείν᾽ ὑπὸ ξένων ἐμῶν; 
ΘΕΡΑΠΩ͂Ν 

οὐκ ἦλθες ἐν δέοντι δέξασθαι δόμοις" 
πένθος γὰρ ἡμῖν ἐστι: καὶ κουρὰν βλέπεις 
μελαμπέπλους στολμούς τε. 



ΑΙΟΕΞΤΙΒ 

ΒΕΆΨΑΝΤ 
ΑἸ] πἰ8 νγε Κπονν : θυῦ πον ἀγα ψψὰ ἴπ οἱ] ρῃῖ 
Νοῦ πιεεῦ ἴογ ἰδ ρση του ἀπα [ῸΓ γον γΎ. 

ΗΕΗΟΌ ΕΒ 
ΤῊ ψοπδη ἀδδα ἰ5 4]16 Π- θοΥπ : στίανα ποῦ 
Εχοεεάϊηρ πο. Υ εὖ ᾿νε [6 Πουβ6 ΠΟ] 4᾽ 5 Ἰογ8. 

ΒΕΆΨΑΝΤ 
Πἰνε, φυοῦα [----Κηονν᾽ βὺ ποὺ ποῦ πες Ποιιβε᾽ 5 1115 ἢ 

ΗΕΒΟΟ ΕΒ 
Υξεα, 1 τ τηάβῖεν ἰδ ποῦ απἴο Τη6. 

ΒΕΕΨΑΝΤ 
Οπεϑι- αἰ ἢ 15---8ῃ, σιιεϑυ- [αἰ π ονευτηποῇ ! 

ΗΕΒΟΟ ΕΒ 
Α βἴγδηρευ 46δα---ἃ πα πὸ σιιαβύτ- 6. [ῸΥ 1η6 ἢ 

ΒΕΗΨΑΝΤ 
Ο γεᾶ, 8ῃ 8]ῖ16ῃ---οΥ Υ 60 ἢ 8 8]1|6η ! 

ΗΕΗΝΟΟΓ ΕΒ 
ΗΔ! ννὰ8 μα Κεδρίπρ βοιῆηα ΔΗ] οὐϊοη ὈδΔοΚ ὃ 

ΒΕΆΨΑΝΤ 
6ὅο ἔμποιι ἰῃ Ρ6868 : οὐχ Ἰογβ᾽ 1115 ἀΓ6 ῸΓ 115. 

Ζπιγη5 αὐϑαρ ; μέ μΕΠΟῦμΕΒ δοῖσος ἠΐηι, ἀπά 
γιαΐοα ἴηι ἔχασε ἠϊηι. 

ΗΕΗΟΓΙΕΒ 
Οτεῦ [ῸΓ ἃ βίγδηρου--- 5 ἢ ννογ5 τηθδη ποῦ {Πα ! 

ΒΕΗΨΑΝΤ 
ΕἸ56 μα 1 ποῦ βοῦε νεχεᾶ Ρεῃε]α {ἢν τενεὶ. 

ΗΕΒΟΟΓΕΒ 
Ηον ! Πᾶνε ἴ βουΥΎ Πᾶπα]ϊηρ᾽ οὗ τηΐηα Ποβὺβ αὶ 

ΒΕΕΨΑΝΤ 
ΤΠοα οϑηη δῦ 'ἴπ ΠΟῸΣ ἀππηξαῦ ΓῸΥ νν ΕἸ] σοτηΐη σ᾽, 
ΕῸΓ συϊεῖ 15 ἢ ἃ8; πα ἴοι 5εε᾽ βῦ 5Βῃουπ ἢδὶγ 
Απα ναβίυγε οὗ ὈΪδοῖκ το 068. 
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ΗΡΑΚΛΗΣ 
τίς δ᾽ ὁ κατθανών; 

μῶν ἢ τέκνων τι φροῦδον ἢ πατὴρ γέρων; 
ΘΕΡΑΠΩ͂Ν 

Ν ᾽ 

γυνὴ μὲν οὖν ὄλωλεν ᾿Αδμήτου, ξένε. 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

- ᾽ 

τί φής; ἔπειτα δῆτά μ᾽ ἐξενίζετε; 

ΘΕΡΑΠΩ͂Ν 
᾽ - ,ὔ “ . ἀ Ἐ) ν» ’ 

δεῖτο γάρ σε τῶνδ᾽ ἀπώσασθαι δόμων. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
φ Ἂ Ἔ “ "“ Υ 

ὦ σχέτλι᾽, οἵας ἤμπλακες ξυναόρου. 

ΘΕΡΑΠΩ͂Ν 
᾽ , ’ὔ 2 ’ ΄ 

ἀπωλόμεσθα πάντες, οὐ κείνη μόνη. 

ἨΡΑΚΛΗΣ 
ἀλλ᾽ ἠσθόμην μὲν ὄμμ᾽ ἰδὼν δακρυρροοῦν 
κουράν τε καὶ πρόσωπον' ἀλλ᾽ ἔπειθέ με 
λέγων θυραῖον κῆδος εἰς τάφον φέρειν. 
βίᾳ δὲ θυμοῦ τάσδ᾽ ὑπερβαλὼν πύλας 
ἔπινον ἀνδρὸς ἐ ἐν φιλοξένου δόμοις 
πράσσοντος οὕτω. κάτα κωμάξω κάρα 
στεφάνοις πυκασθείς; ἀλλὰ σοῦ τὸ μὴ φράσαι, 
κακοῦ τοσούτου δώμασιν προσκειμένου. 
ποῦ καί σφε θάπτει; ποῦ νιν εὑρήσω μολών; 

ΘΕΡΑΠΩ͂Ν 
ὀρθὴν παρ᾽ οἶμον, ἣ ̓ πὶ Λάρισαν φέρει, 
τύμβον κατόψει ἕεστὸν ἐκ προαστίου. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
ὦ πολλὰ τλᾶσα καρδία. καὶ χεὶρ ἐμή, 
νῦν δεῖξον οἷον παῖδά σ᾽ ἡ Τιρυνθία 
᾿Ηλεκτρυόνος ἐγείνατ᾽ ᾿Αλκμήνη Δί. 
δεῖ γάρ με σῶσαι τὴν θανοῦσαν ἀρτίως 



ΑἸΙΟΕΒΤΙΒ 

ΗΕΒΟΟΓΕΒ 
Βυΐ νγ»ῆο μαίῃ αἀϊεὰ ὃ 

Νοὺ οἵ {ππ Ομ] ἄγε οπΠ6, ΟΥ σγαγ-αἰγεα 5ῖγα ἢ 820 
ΒΕΗΥΑΝΤ 

Ναν, θυὺ Αἀπιχοῦιβ᾽ νἱΐε ἰ5 ἀεδά, Ο σαεβῦ. 
ΗΕΒΟΟΙΕΒ 

Ηον γ᾽ ϑὺ ἔμου ἢ--ὰ, ενεὴ ἴπεπ γε ρσᾶνε Πὴ6 
γγ ΘΙ] σοοῖη6 ἢ 

ΒΕΉΨΑΝΤ 
ΕῸΥ 5ῆδιης πε οουἹᾶ ποῖ {πγαϑὲ Ππεε ἔγοτῃ ἢ ε5ε ἀ0ΟΓ8. 

ΗΕΒΟΌΜΕΒ 
Ο ΠΔρ]655 ! νυ ηδὺ ἃ πεϊριπεεῦ μαβὺ ἔποι Ἰοβὶ ἢ 

ΒΕΗΥ͂ΑΝΤ 
γε Βᾶνε 81} ρεγίβῃεά, ἀπὰ ποῦ 58Π6 αἰοῃβ, 

ΒΕΠΟΟΙΕΒ 
Ιξε1 ἴδ, ΒΘ πη 1 βὰν Πἰβ ὑξαγ- ἀσονν μα αὐ68, 
Ηἰ5 5ῃανεη Παῖΐγ, ῃΐβ ἕδος : γεῦ μῈ ργενδι]ϑά, 
ϑαγίηρ ἢ6 θᾶγε ἃ βίγδησευ- γε πα ἴο θυγίΑ!. 
Ιραϑβεὰ {ῃϊ5 ἐμπγεβῃοἹα ἴῃ πιΐπε ἤϑαγὶ᾽ 5 ἀδβρίξε, 
Απάᾶ ἀγδηκ ἰπ 4115 οὗ Πίτη ἐπαὺ ἰονεβ με σιιαβῦ, 830 
ὙΠ εη ἐπ5 Ηΐβ ρΠσ  ! Απαά 81 1 τενε]][ἔοησ 
Π νυεαϊμεα με Ὁ Ο τὴν ἔπεπα, ἐμαὶ ἔποὰὺ 

Βῃου]αβὺ 580 
Ναυρῃξ, ἤδη οἡ ἐπΐπα Ποπη6 5.6 ἢ «ἢ ]οἰίοη ἂν !. .. 
ὝΠεσα ἀοίῃ με θυσυ μευ ἥ Βεσε 58}} 1 πα Πεῦν 

ΒΕΒΥ͂ΑΝΤ 
Βγ {πε κἰγαίσῃῦ ραΐῃ ἐπαῖ 1684 5 Γαγϑβα- να γάϑ 
5Π4]Ὁ 566 ἴῃς Ππενηῃ-ϑῖοπμα ἕοιηῦ υυἱτ που {ἢ 6 νυν 4]]8. 

ΗΕΒΟΟΓΕΒ 
Ο τυσῃ-Ἔπάυτίηρ Πεαγὲ ἀπ Παπά οὗ τηΐπε, 
Νον 5ῆον ψῇῃαῦ βοὴ ἐπε [,ᾳγ οἵ ΤΊΓγΠ5 ὈΔΓΘ, 
ΕἸεοίγγοπ᾽ 5 ομ1]ἃ ΑἸοπηεπα, απῖο Ζεῦ. 
ΕῸΓ 1 ταυβὺ 5βᾶνα ἔΠ6 ὑνοιηδη ΠΕΨ]Υ ἀ6δά, 840 
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γυναῖκα κεἰς τόνδ᾽ αὖθις ἱδρῦσαι δόμον 
Αλκηστιν, ᾿Αδμήτῳ θ᾽ ὑπουργῆσαι χάριν. 
ἐλθὼν δ᾽ ἄνακτα τὸν μελάμπεπλον νεκρῶν 
Θάνατον φυλάξω, καί νιν εὑρήσειν δοκῶ 

πίνοντα τύμβου πλησίον προσφαγμάτων. 
κἄνπερ λοχαίας αὐτὸν ἐξ ἕδρας συθεὶς 
μάρψω, κύκλον δὲ ̓ περιβαλῶ χεροῖν ἐμαῖν, 
οὐκ ἔστιν ὅστις αὐτὸν ἐξαιρήσεται 
μογοῦντα πλευρά, πρὶν γυναῖκ᾽ ἐμοὶ μεθῇ. 
ἢν δ᾽ οὖν ἁμάρτω τῆσδ᾽ ἄγρας, καὶ μὴ μόλῃ 
πρὸς αἱματηρὸν πέλανον, εἶμι τῶν κάτω 
Κόρης ̓ Ανακτός τ᾽ εἰς ἀνηλίους δόμους 
αἰτήσομαί ΤΕ: καὶ πέποιθ᾽ ἄξειν ἄνω 
Αλκηστιν, ὥστε χερσὶν ἐνθεῖναι ξένου, 
ὅς μ εἰς δόμους ἐδέξατ᾽ οὐδ᾽ ἀπήλασε, 
καίπερ βαρείᾳ συμφορᾷ πεπληγμένος, 
ἔκρυπτε ὧν γενναῖος, αἰδεσθεὶς ἐμέ. 
τίς τοῦδε μᾶλλον Θεσσαλῶν φιλόξενος, 

τίς “Ἑλλάδ᾽ οἰκῶν; τουγὰρ οὐκ ἐρεῖ κακὸν 
εὐεργετῆσαι φῶτα γενναῖος γεγώς. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 

49» 

ἰώ. στυγναὶ πρόσοδοι, στυγναὶ δ᾽ ὄψεις 
χήρων μελάθρων' ἰώ μοί μοι. αἰαῖ. 
ποῖ βῶ; πᾷ στῶ; τί λέγω; τί δὲ μή; 

πῶς ἂν ὀλοίμαν; 
ἢ βαρυδαίμονα μήτηρ μ᾽ ἔτεκεν. 
ΕΣ φθιμένους, κείνων ἔραμαι, 
κεῖν᾽ ἐπιθυμῶ δώματα ναίειν. 

αν 



ΑἸ ΟΒΞΤῚΒ 

Απᾶ 5εὺ ΑἸ θβεῖς ἴη {Π|8 Πουβα ἀραΐῃ, 
Απᾶ τεπάᾶοὺ ἴο Αἀϊποῖυβ σοοά ἴον σοοά. 
Ιρο. Τῇ 54 0]6- νοϑταγοα Κίηρ οἵ ουρ5658, 
ΤΠ οαῦῃ, νν1}} 1 νναῖο ἔοΥ, πα 5}}4}} πᾷ, 1 ἔγονν, 
Ὀυηκίηρ ἔΠ6 ἀθαι!- ἀγα ρσῃῦ Πατὰ θοβϑίάα ἔπεα του. 
Απα 11 Ἰθ ἴῃ νναϊξ, ἀπα ἀδγὲ {γῸΠ Δι 5}, 
Απά 5εἶΖζθ, δηα υνἹῦ}} ΤηΪΠ 6 ἈΥΤΉ5Β᾽ 601] σΟΠΊρΡ455 ἢΠ|, 
ΝΟΠ6 ἰ5 ἔπεσα 5Π4}} ἀδἸ ἴν οὺ ἔγουη πηΐπα Ππαπ 5 
ΗἸ 5 βἐγαϊηϊηρ᾽ 514 65, εασα Πα γ᾽ ε]α ἀρ Πῖ5 ΡΓΟΥ. 
Υεα, ὑπουρὶ 1 πλῖβ5 ἔΠ6 ἀΌΔΥΤΥ, Δπ4 ΠῈ σομη6 ποῦ 850 
ὕ0πἴο ἐπε Ὀ]οοα-ο]οῦ, ἴο ἐπε βιι πη] 655 ΠΟΤῈ 5 
ον Ψ0111 ἔατε οἵ ὕοτὰ πὰ πεῖ Κίηρ, 
Απᾶ τὰᾶκε ἀειηαπαά. [1 ἀουθὲ ποὺ ἴ 5}|4}} ἰεδὰ 
ΑἸοαβυϊβ πρ, ἀπ σῖνε ἴο τηΐπα Ποβί 5 Βα πα, 
Ὗ}ο ἴο ἢϊ5 4115 τεοεϊνεα, ΠΟΥ ἄγᾶνε τὴς 6 66, 
ΑἸἹΡεῖδ οὶ τΐθη ἢ ΗΠ] οἰ ΤΟ. ΞΟΥΘ, 
Βαΐ Πα 1{, {6 ἃ ῥυΐποθ, γαεβρεοιίηρ γη6. 
ὟΏοΟ ἰ5 τοσα σιιαβὺ-αἰη οἵ Τ ἢ 6554}18Π5 ἢ 
Ὗο ἴπ 41} Η 6115 ἢ ΟἽ, 6 5}|4}1] ποῦ βὰν 
ΤΠδῦ οὁΠ6 50 ρυΙ͂ΠοοΙν 5ῃονθα ἃ θᾶ56 τηδὴ Κἰπάπεθθ. 860 

[Εχεὶ. 

πίον ΑΌΜΕΤτυϑβ, τυ σημοαῦβ ἀπ Αἰοπα αρίς, 
γοίπιγπῖησ ἤγοτι ἐπα ἐμποταί. 

ΑΌΜΕΤΟῸΒ 
Ο Παϊεῃ! γεϊξυγηΐηρ ! 

Ο Βαζείῃ] ἴο 5εςὲ 
θυδδῦ [8115 ἔὉ}] οὗ γεαγπίηρσ 
ον {πε Ἰοϑβυ---4}} της! 

ὙγΠαῦ αἰτὴ οὐ ψνῇῆδὶ γεϑὺ πᾶνε 1}-- ϑεπος Οὐ ΒΡΕἘΟἢ, 
οἵ ψν ῇῃδὺ Πε6]ρ 514}} ἔπεγ θὲ} 

γγου]α σοα 1 νψεῖε ἀεδα ! 
Ο, [φαπη6 ἔγτομη ἔῃ6 ψουὰ 

Το ἃ ἀεϑίπν ἀγεδά ! 
ΑἩ, {Ποβ6 ἴῃ ἐπε ἐοτηῦ--- 
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ΑΛΚΗΣΤῚΣ 

Ἧ ’ὔ κι οὔτε γὰρ αὐγὰς χαίρω προσορῶν, 

οὔτ᾽ ἐπὶ γαίας πόδα πεζεύων" 
- “ »») 7 

τοῖον ὅμηρὸν αὶ ἀποσυλησας 

“Αἰδῃ Θάνατος παρέδωκεν. 

ΧΟΡΟΣ 
πρόβα πρόβα. βᾶθι κεῦθος οἴκων. στρ. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
αἰαῖ. 

ΧΟΡΟΣ 
ΜΨ 9 » 4 

πέπονθας ἀξι αἰαγμάτων. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
ᾺἊ» 
Εε ε- 

ΧΟΡΟΣ 
δι’ ὀδύνας ἔβας, 

σάφ᾽ οἶδα. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
ΣΉΝ 

ΧΟΡΟΣ 
τὰν νέρθεν οὐδὲν ὠφελεῖς. 

ἜΝ ΑΔΜΗΤΟΣ 
ἰώ μοί μοι. 

ΧΟΡΟΣ 
τὸ μήποτ᾽ εἰσιδεῖν φιλίας ἀλόχου 

ἰἐ ΕΝ ῇ 
πρόσωπον ἄντα λυπρον. 

δϑμδδλυύ, δεν έν. . τ, .. χα « 



ΑἸΙΟΕΕΤῚΒ 

Ηονν 1 επνὺ ἔπεα ! Ηον [ ἀεβῖγα ἔθη, δηα Ἰοπρ ἴο 
ΔὈΪά6 ἴῃ ὑΠ6ῖγ Ποτηδ ! 

Τὸ πηΐπα αεγοβ ποϊῃϊηρ βυνεεῦ 
[5 Π6 Ἰίρῃξ οἵ τ{π6 ἤδάνεῃ, 

ΝοΥ {Ππ6 βαγίῃ ἴο τὴν ἔεεῦ ; 
ΘΌΘΗ ἃ Πεϊρπηθεῦ 15 τίν  η 870 

Βγ Ποαΐῃ ἔγομη τὴν 5146, δηα τὴν ἀδυ]ηρς ἰο Ηδά65 
{Π6 ΒΡ 6 Υ δ} σίνεη. 

σΗΟΗῦΒ 
Ῥα85 οὴ ποι, δπα Πίάε {πΠε6 (ϑ8ι:.) 

Ι͂ῃ ἐν Ἵμδιαθεῖ8. 

ΑΌΜΕΤΙΒ 
Αἢ νοςἊ! 

ΟΗΟΕῦΒ 
Ὗν 411 {πε στίεῖς ἐπαὲ θεία Ἂ πε: 
Ηον οδηβὺ ποὺ Ραυΐ 50} 

ΑὈΜΕΤΟΒ 
Ο σοά! 

ΟΗΟΗῦβ 
ΤΠου Παβὺ Ραββα ἐπγοιυρὴ ἄεερ νναΐευβ 

οἵ δηρυ βη---Ἰ Κπον ἰΐ, 1 Κπονν. 

ΑΌΜΕΤῦΒ 
γοε! ἀαγκεβὶ οἵ ἀδυϑ! 

σΗοαῦβ 
Νο ΠΕΙΡ Ὀτγίπρείῃ {18 

Τὸ ἐῃγ ἴονε ἰπ ἐῃαὺ ρΡΙᾶςδ. 

ΑΡΜΕΤΟΒ 
γνοε! 

ΓΗΟΗῦΒ 
Βιζίον ἰ ἰς 

ΤῊΟ ἴδοε οἵδ νἱΐα νν ε]]-οϊονὸα ἴῸΓ νοῦ δπα δνεὺ ἴο 
ΤΉΪ55. 
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ΑΛΚΗΣΤῚΙΣ 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
» Ψ ῇ « ἔμνησας ὅ μου φρένας ἥλκωσεν" 

τί γὰρ ἀνδρὶ κακὸν μεῖζον ἁμαρτεῖν 

πιστῆς ἀλόχου; μή ποτε γήμας 

ὦφελον οἰκεῖν μετὰ τῆσδε δόμους. 

ζηλῶ δ᾽ ἀγάμους ἀτέκνους τε βροτῶν" 

μία γὰρ ψυχή, τῆς ὑπεραλγεῖν 

μέτριον ἄχθος" 

Χ “ ᾿ παίδων δὲ νόσους καὶ νυμφιδίους 
ΦΌΡΟΝ ΄ “- 7 

εὐνὰς θανάτοις κεραϊζομένας 
᾽ Ν Θὰ » ΦΧ ᾽ ΄ 

οὐ τλητὸν ορᾶν, ἐξὸν ἀτέκνους 
᾽ ΄, ΓΕ τ ᾿ ͵ 
ἀγάμους τ᾽ εἶναι διὰ παντός. 

ΧΟΡΟΣ 
, , 7 “ ᾽ 

τύχα τύχα δυσπάλαιστος ἥκει" ἀντ. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
αἰαῖ. 

ΧΟΡΟΣ 

πέρας δέ γ᾽ οὐδὲν ἀλγῶν τίθης. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 

ΧΟΡΟΣ 
» Ν » βαρέα μὲν φέρειν, 

“ Ν 

ὅμως δὲέ--- 

φεῦ φεῦ. 
ΑΔΜΗΤΟΣ 

δὸνὮἧὮὸ ωμδδιι ἐλξυυ «ὦ 



ΑἸΟΕΘΤΙΒ 

ΑὈΜΕΤΙΒ 
ΤΠοὺ Πα βἔγῖοκοη πΐπο Πδαγὲ 

Ὕῆοσα ἔπ ψουπα ν.1}} ποῖ Π 64]. 
Ὑγηδῦ 15. οσβα ἔμδη ἴο ρατὲ 

Εσοτῃ ἔπ Ἰονίηρ ἀπηὰ 168]} 
νου] σοα 1 Πεαᾶὰ ννεδάδα ᾿δὺ ποῖ, ποιηθ- "] 155. τ ἢ 

ΑἸ οβεῖβ ἴο ἔδε] ! 
Ο, 1 βῆνυ {πα Ἰοὲ 

ΟΥ̓ ἐπ τηδη υυἱὲπουὺξ νυ ϊΐε, 
ὙΠ Πουΐ ΟΠ] : βἰηρ]ε- υτουρσῇξ 

[5 τῆς βἐγαπά οὗ ἢἰϊξ [ἴΐε : 
Νὺὼ 501]}- οὐ 5 σ᾽ ΒυΓά6η οὗ ΞΟΥτον,, ΠΟ βίσθη στῃ-ονοῦ- 

τηδϑίθυίησ βἐτίξε. 
Βαΐ ὑπαῦ ΟΠ] ἄγε 5ῃου]ὰ βίοκεη, 

ΤΠδὲ οοομι οὗ ἀθβραὶγ 
Ονεν Ὀγά46-"θεας5 5ῃου]α ἐς Κεη, 

ὙΥΠηδὲ βριτῖδ οὰπ 6 8Γ, 
δ η ΘΠ] 4]6855, πητυε 464, ἃ πδη ΤὨτουρἢ {π᾿ 5 σδ τὴ 

ἸΟΌΓΠΕΥ ταϊσῃὲ ἴατε Ὁ 

ΠΗΟΗῦβ 
ΤΗεα Ἑογέαπα μδίῃ τηεΐ, (4ηι.) 

Βίγομρ ψυεβέϊεσ, ἀπά ἤτον ; 
Υεῖ πὸ θουπάς Παβὲ ἔμου 5Ξεἰ-- 

ΑΠΜΕΤΟΒ 
Υγοε᾿ 5 πε !-- 

σΗΟΕῦβ 
Τὸ τῆν τόδ. 

Ο, ἔἢγ θυτάξῃ ἰ5 ἤεανυ ! 
ΑΌΜΕΤΟΒ 

ΑἸΙας! 

4ὃτ 
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ΑΛΚΗΣΤῚΣ 

ΧΟΡΟΣ 

τλᾶθ᾽: οὐ σὺ πρῶτος ὥλεσας--- 

ΑΔΜΗΤῸΣ 
ἰώ μοί μοι. 

ΧΟΡΟΣ 

γυναῖκα: συμφορὰ δ᾽ ἑτέρους ἑτέρα 

πιέζει φανεῖσα θνατῶν. 

ΑΔΜΗΤῸΣ 

ὦ μακρὰ πένθη λῦπαί τε φίλων 

τῶν ὑπὸ γαῖαν. 

τί μ᾽ ἐκώλυσας ῥῖψαι τύμβου 
Υ .] " Ν ΣῚ ’, 

τάφρον εἰς κοίλην καὶ μετ ἐκείνης 

τῆς μέγ᾽ ἀρίστης κεῖσθαι φθίμενον; 

δύο δ᾽ ἀντὶ μιᾶς “Αἰδης ψυχὰς 

τὰς πιστοτάτας σὺν ἂν ἔσχεν, ὁμοῦ 

χθονίαν λίμνην διαβάντε. 

ΧΟΡΟΣ 

ἐμοί τις ἦν στρ. 
» ἤ - ᾽ ῇΓ 

ἐν γένει, ᾧ κόρος ἀξιόθρηνος 
», 4 “ἢ , 

ὥὦλετ᾽ ἐν δόμοισιν 

μονόπαις" ἀλλ᾽ ἔμπας 
ΕΩ Ν “ Υ͂ » 

ἐφερε κακὸν ἅλις, ἄτεκνος ὧν, 
ἂν 5» ον ων 

πολιὰς ἐπὶ χαίτας 

ἂν “ 

ΨΥ ΤΡ νυ Ννννν ψμαΝυ 



ΑἸΟΕΞΤΙῚΒ 

σΗοΗῦΒ 
Υεὖ ἐπάατγα ἴὖ : ἔπου τ ποῖ 4]0116. 

Νοῖ ἴποὺ αὐτὸ {πε ἢγβὶ 
ΟΥ̓ Ρεγδϑανεά οῃ 65. 

ΑὈΜΕΤῦΒ 
Αἢ τα! 

σΗΟΗῦΒ 
ΘΌσἢ ἐεπιροβϑὺ μαίῃ Ραγβὺ 

ὕπροπ τηΔ ΠΥ δτα {π66. 
{πῖἴο Ἔδ.ῇ Ἠΐβ τηϊβοῆδησθ, νν ἤδη {Π6 5ΌΓΡ65 ΓΟ]] ῸΡ του 

ΟἹ διαὶ γ᾽ 5 568. 
ΑΌΜΕΤῸΒ 

Ο Ἰοπρ στε πα ραΐπ 
Εοτ Ρεϊονὸδα οπεβ ραββεά ! 

ὙνῊν αϊαβὺ ἔπου ταβίγαίΐῃ, 
ΉΏΕη τηγβε! 1 Πδα οαϑὺ 

ον ἱπΐο ΠΕῚ στάνα, νυν ἢ της ποθ]εβῦ ἴο ᾿ἰῈ ρεδοὺ- 
᾿0]]εἀ δ ἐπε Ἰαϑὺ Ὁ 

Νοῦ οπα 50], θαΐ ἔνο 
Ηδα Ρεεῃ Ηδαε᾽ ρσδυ, 

5015 αὐξευυ ὑσιια 
{π|{ε4 ἔογ ἃγε, 

ὙΠ᾿ ἐορεῦμεῦ ο᾽εΥ νγᾶνεβ οὗ {ΠπῸ ὑπ ἀευννου] -Ἰ 6.6 
δά ραββεᾶ {ῃϊ5 ἀδνυ. 

σΗΟΒῦΒ 
Οὔτωυ Κίη νγὰβ ὕπεῦα 9Π6, (8 .) 

Απᾶ {πε 1{{π᾿5 ΠΙσῃὺ ἔα] εα 
Ιη Ἠϊβ Π41}}]5 οἵ ἃ 50}, 

Οπε πηϑεΐ ἴο θὲ ναῖε, [ῥρτεναδὶ]δ ; 
Ηἰ5 οπἱγ θεϊονὲα : μον θεῖ {Ππ τηδηῃοοά νυ Ἰ ΐπ Ὠΐτα 

Απά {δε 1115 πεανεπ-ϑεηῦ 
Α5 8 τῆδῃ αἷα ἢς Ὀβεδϑγῦ, 

ΤΠοΟυΡῊ Ὀγ ἰδ15 νγὰβ πε Ὀεηΐ 
Ὁ πῖο 5:|]νεγεα ἢδΐγ, 
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ΑΛΚΗΣΤῚΙΣ 

ἤδη προπετὴς ὧν 

βιότου τε πόρσω. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 

ὦ σχῆμα δόμων, πῶς εἰσέλθω ; 

πῶς δ᾽ οἰκήσω μεταπίπτοντος 
, Μἷ Ἁ Ν Χ ν 

δαίμονος; οἴμοι. πολὺ γὰρ τὸ μέσον" 

ῇ ΝΝ , Χ ΄, 

τότε μὲν πεύκαις σὺν 1]ηλιάσιν 
ὃ "Ὁ ΄ »Μ » 

σύν θ᾽ ὑμεναίοις ἔστειχον ἔσω, 

φιλίας ἀλόχου χέρα βαστάζων" 

-- [ -" 

πολυάχητος δ᾽ εἵπετο κῶμος, 
“ Ἷ Ἂ ’ 

τήν τε θανοῦσαν κἄμ᾽ ὀλβίζων, 
ς ᾿] ἐφ Ν ᾽ » }] ͵ 

ὡς εὐπατρίδαι καὶ ἀπ᾽ ἀμφοτέρων 

ὄντες ἀριστέων σύζυγες ἦμεν. 

“ ὦ ’, ΄ » ’ 

νῦν δ᾽ ὑμεναίων γόος ἀντίπαλος 
“ ,] ᾿ 

λευκῶν τε πέπλων μέλανες στολμοὶ 
» 

πέμπουσί μ᾽ ἔσω 

λέκτρων κοίτας ἐς ἐρήμους. 

ΧΟΡΟΣ 

παρ᾽ εὐτυχῆ ἀντ. 

σοὶ πότμον ἦλθεν ἀπειροκάκῳ τόδ᾽ 

ἄλγος: ἀλλ᾽ ἔσωσας 

βίοτον καὶ ψυχάν. 



ΑΙΟΕΘΤΙΒ 

ΕὰΥὺ οἡ ἴῃ {{{π᾿8 ραΐῃ, Ὁ πουῦ βοὴ [ῸΥ ἢΐ5 γαπηπδηΐ οὗ 
Ὑ Θὰ Κη 655 ἴο ΟΆΓ6. 910 

ΑΌΜΕΤῸΒ 
Ο, πον δὴ 1 ἰγοδά 

ΤῊν ΤΠγθβῃο]ά, ἔαϊν Ποιηα ὃ 
Ηον 586] ῖευ τΐπα ποδά 

Νϑαίῃ τὴν τοοῦ, πονν {πΠ6 ἀοοῖὴ 
ΟΥ̓ ΤΥ [αὐε᾽ 5 ἀϊοθ. σμδηροὶῃ ὃ---ἂ ἢ τὴθ, Πᾶῦ σἤδηρα 

ὍΡΟΙ 8}} {πη ρ5 ἰβ σομη ! 
Εὸν ν ἢ ἴογο 65 αἤδτηβ 

ΟΥ̓ της Ρεϊίδη ρἷπε, 
Απᾶ ντἢ γί 6-ϑοηρ 1 σἈΠη6 

Ιπ ὑπαὺ Πουΐ αἰν]η6, 
Ὀρεατίπρ πε παπᾶ οἵ ἃ νἱέ--ἰ πε παπᾶ, Ὁ 

ἀδυ]πηρ τηΐπε ! 
ΕΟ]]ονγ εα γεν ]]ο β, γαϊϑίησ 

ΑσοἸαίτη : εν οσ ὈγΌΚα 
Ετόμὰ {Πε 11ρ5 οὗ ὑπδῖη ῥγαϊβίηρ, 

ΟΥ̓ ἢ ἀεδά ἃ5 πεν βροΚε, 
Απάᾶ οὗ τιθ, μον με ποῦ]ς, ἔπε ομι]άγεη οὗ Κίηρβ, 

Ιονε Ἰοϊπεα ᾿πεαῖῃ ἢΪ5 γοόκα. 920 
Βυΐ ἔον Ὀγ144] Ξοὴρ 

15 {πῸ νν81} ἔου ἐῃε ἀδδᾶ, 
Απᾶ, ἔον ννξε-τορεα ἐῃγοηπρ, 

ΒΙ6.Κ νεβίασγα δίῃ 16 
Με ἴο 4115 ὑβεσε ἐπε σῃοϑςῦ οὗ ἀε]!ρὐ ΠΙ6 ἢ οουοπεά 

οη ἃ ἀεϑβοϊαΐε ὑεά. 
σΗΟΕῦΒ 

Τὸ {π6 ἔτᾶησα οὗ ἴῃγ Ὀ]155 (4ηπι.) 
ϑυδάξη δηριϑἢ ννὰ5. Ὀγουρ δ. 

Νά νεν εββοι {{κὰ {Π15 
Τὸ {πίπε μεατὺ μδὰ θεδὴ ἰδυρῃξ : 

Υγεὶ τῆν π' μαϑῦ ποὺ νὑοπ, δπᾶὰ ὑπν 500] Παβὺ 
ἀε]νετεά ἔγοτη ἀδαίῃ :--ἶβ ἢ παυρσηῦ ἢ 
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ΑΛΚΗΣΤῚΣ 

ἔθανε δάμαρ, ἔλιπε φιλίαν" 
τί νέον τόδε; πολλοὺς 
ἤδη παρέλυσεν 
θάνατος δάμαρτος. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 

φίλοι, γυναικὸς δαίμον᾽ εὐτυχέστερον 
τοὐμοῦ νομίζω, καίπερ οὐ δοκοῦνθ᾽ ὅμως: 
τῆς μὲν γὰρ οὐδὲν ἄλγος ἅψεταί ποτε, 
πολλῶν. δὲ μόχθων εὐκλεὴς ἐπαύσατο. 
ἐγὼ δ᾽, ὃν οὐ χρῆν ζῆν, παρεὶς τὸ μόρσιμον 
λυπρὸν διάξω βίοτον: ἄρτι μανθάνω. 
πῶς γὰρ δόμων τῶνδ᾽ εἰσόδους ἀνέξομαι ; ; 
τίν᾽ ἂν προσειπών, τοῦ δὲ προσρηθεὶς ἱ ὕπο 
τερπνῆς τύχοιμ᾽ ἂν εἰσόδου; ποῖ τρέψομαι; 
ἡ μὲν γὰρ ἔνδον ἐξελᾷ μ᾽ ἐρημία, 
γυναικὸς εὐνὰς εὖτ᾽ ἂν εἰσίδω κενὰς 
θρόνους τ᾽ ἐν οἷσιν ἷξε, καὶ κατὰ στέγας 
αὐχμηρὸν οὗδας, τέκνα δ᾽ ἀμφὶ γούνασι 
πίπτοντα κλαίῃ μητέρ᾽, οἱ δὲ δεσπότιν 
στένωσιν οἵαν ἐκ δόμων ἀπώλεσαν. 
τὰ μὲν κατ᾽ οἴκους τοιάδ᾽" ἔξωθεν δέ με 
γάμοι τ᾽ ἐλῶσι Θεσσαλῶν καὶ ξύλλογοι 
γυναικοπληθεῖς" οὐ γὰρ ἐξανέξομαι 
λεύσσων δάμαρτος τῆς ἐμῆς ὁμήλικας. 
ἐρεῖ δέ μ᾽ ὅστις ἐχθρὸς ἃ ὧν κυρεῖ τάδε' 
ἰδοῦ τὸν αἰσχρῶς ζῶνθ᾽, ὃς οὐκ ἔτλη θανεῖν, 
ἀλλ᾽ ἣν ἔγημεν ἀντιδοὺς ἀψυχίᾳ 
πέφευγεν᾽ ̓ Αἰδην' εἶτ᾽ ἀνὴρ εἶναι δοκεῖ ; ; 
στυγεῖ δὲ τοὺς τεκόντας, αὐτὸς οὐ θέλων 
θανεῖν. τοιάνδε πρὸς κακοῖσι κληδόνα 
ἕξω. τί μοι ζῆν δῆτα κύδιον, φίλοι, 
κακῶς κλύοντι καὶ κακῶς πεπραγότε ; 



ΑΙΟΕΘΤΙΒ 

Τὴν νἱΐε μδὶῃ ἀερανίεά: 
Ιονα ᾿επάδυ δπα ἵτι6 930 

ΗΔ 516 Ἰε  :-ττϑῦγοκεπ-εαγεα, 
ὙΠ σαὶ 15 {Π|5 πὲν ἢ 

Ηλι θεαὶ ποῖ ὑἀπγοκεα ἔγομα {πΠῸ οΠαγοὺ οἵ Βονε 
[}} την εὐ γου ἢ 

ΑὈΜΕΤΌΒ 
Ετϊθπᾶς, 1 δοοουπὺ ἐπε ἔογέαπε οὗ τὴν να 
Ηδρρίθυ ὑπᾶπ πηΐπηθ, ΑἸ} 61 [Ὁ 5εῈ πὶ ποῦ 50. 
ΕῸΥ παυρῃὺ οὗ σγίεῦ 5Π.4}} Του ἢ ΠΟΥ ΔΠΥ ΤΠΟΪΘ, 
Απᾷ ρ]ογίουβ τεϑὲ 58η6 ἅπᾶ5 ἔγομι τηδην ἰο 5. 
Βυΐ 1, υπτηεεΐ ἴο ᾿ἶνε, τὴν ἀοοτὰ ΟὐἶιΠ, 
5411] ἄταρ ου Ὀ ΓΕ ἀἀγ8: 1 Κπονν 1 ΠΟΥ͂. 940 
Ηον 518}} [ Ῥδδγ ἴο Ἔεπίϑυ ὑΠ|5 πη α ΠΟΤῚ ἢ : 
ϑρεακίηρ ἴο ψνοπη, ἀη Πμανίπρ Ξρεθοῖ οὗ ν᾽ ΠΟΠῚ, 
5})4}1 1 ἢπά ἴον οὗ επίευϊηρ ὃ---ὺν ΒΙΓΠΕΥ ἔα ὙΠ Τὴ 6 ἢ 
ΤῊΘ 5Ξοϊϊαάς τ ΐη 5141} ἀσῖνε τὴς ἔοσίῃ, 
ὙΉΘβο ἴ 566 ΤΥ ννἱξε᾽ 5 σου ἢ ἰεπδηΐ 6858, 
Απᾶ 5εαῖβ Πεύθοη 516 5αὖ, ἀηᾶ, ᾽πεαΐῃ {πε τοοῦ, 
ΑἹΙ ἔοι! {πε ἤοου ; γε ΟΠ ΤΥ ΚΠΘΕ65 ΤΥ "8068 
ἘΔΠ σ᾽ 5841} ψνεερ {πεῖν τηοῖπεῦ, βευνδηΐβ τη ἢ 
ΤΗΣ ρβευ]θβ5 μηἰβῦγεββ ἔγοτα ὑΠ6 τηδηβίοη ἰοβῦ. 
ΑἹΙ ἐπῖ5 νΐπ : θα ἔγοτα ἔπ Ὲ νου νἱτπουΐ 950 
Με 5}411 Τῇ οϑϑδ! δη Ὀγ14415 ἐμαβα, ἀπ ΤΠτοηρβ 
Ὑ Ώογα ουηθῃ ροβϑὶρ---ΟἿ, 1 5}4}} ποῦ "6 δῦ 
Οπἱ ἐμεβε, γουπρ τηδίγοη5 {Κὸ τὴν Υν]δ, ἴο Ἰοοκ ! 
Απᾶ νψϑδΐβοενευ ἴοα 1 Πᾶνε 5}4]] βοοῦϊ: 
“19 ἔπεσε ψνῃο θάβεῖν Πἰνεὶη---ἀἀγεα ποῖ αἷς, 
«Βυὺ ψ Ποῖ πα νεδάεα ρσρᾶνε, ἃ οονναγα᾽ 5 ΓΔ ΠΒΟΙΏ, 
« Απᾷ ᾿βοαρεᾶ ἔγτοιη Ηδάεβ. (Οουπῦ νε ἢΐπὶ ἃ πηδῃ ἢ 
“«Ἠξ Βαῖΐεβ ἢἰβ ραγεηΐβ, ὑμουρῃῆ Ὠἰπη56 1} ννὰβ Ἰοῦἢ 
«Τὸ ἀϊε " ϑᾳοἢ 11] ταροτὲ, θεβϑίάεβ τὴν συϊεῖβ, 
9641] τηῖπθ ὕ6. Αἢ, ννῇδαὺ Ποποὺγ 5 ταΐπα ἴο ᾿ἶνα, 9600 
Ο {πἰεπά5, ἴῃ ονὶ] ἕδη, ἴῃ ἐν] ΡΠ ρἢῃΐ ἢ 
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ΑΛΚΗΣΤΙΣ 

ΧΟΡΟΣ 
- Ν Ν Ν ΄ ἵ ἐγὼ καὶ διὰ μούσας στρ. α 
καὶ μετάρσιος ἤξα, καὶ 

πλείστων ἁψάμενος λόγων 
“ 50" 3 ΩῈ 

κρεῖσσον οὐδὲν ᾿Ανάγκας 
ε 2 » ΄, 

ηὗρον, οὐδέ τι φάρμακον 

Θρήσσαις ἐν σανίσιν, τὰς 

᾿Ορφεία κατέγραψεν 
γῆρυς, οὐδ᾽ ὅσα Φοῖβος ᾿Α- 

970 σκληπιάδαις ἔδωκε 

φάρμακα πολυπόνοις 

ἀντιτεμὼν βροτοῖσιν. 

, ᾽ ϑθν 1.9 » Ἁ Σ ἰ μόνας δ᾽ οὔτ᾽ ἐπὶ βωμοὺς ἀντ. α 
» ΕΣ ν “- 

ἔστιν οὔτε βρέτας θεᾶς 
- ’, 

ἐλθεῖν, οὐ σφαγίων κλύει. 
Ἴ ’ , 

μή μοι, πότνια, μείζων 
δ) Ἃ Ἂν Χ 2 "2 

ἔλθοις ἢ τὸ πρὶν ἐν βίῳ. 
λ Χ Χ [τ Α΄ 

καὶ γὰρ Ζεὺς ὃ τι νεύσῃ, 

σὺν σοὶ τοῦτο τελευτᾷ. 
Ψ 

980 καὶ τὸν ἐν Χαλύβοις δαμά- 

ζεις σὺ βίᾳ σίδαρον , Ῥοι» 
, 

οὐδέ τις ἀποτόμου 
7, , 3 2 ’ 

λήματός ἐστιν αἰδώς. 
, 

στρ. β 
7 ΄ΝῸ ἣν “"Ἄ 

καὶ σ᾽ ἐν ἀφύκτοισι χερῶν εἷχε-θεὰ δεσμοῖς. 
, 55 ἘΠΕ’ Ὑδὰ δέν »ν 

τόλμα δ᾽" οὐ γὰρ ἀνάξεις ποτ᾽ ἔνερθεν 

48ὃ 



ΑἸΟΕΘΤΙΒ 

σΗομῦβ 
(ϑιν. 1) 

[ἀνα πιβεά οἡ ἔπε ννογάς οὔ {πῸ νυ ῖβε, 
ΟΥ̓ ΤΠ6 τϊρ]ῖν ἴῃ βοηρ; 

Ι Πᾶνε πα πΐπε Πδαγὶ ἴο {πε 5 Κίθϑ, 
ΙΠ να ΒΘατ δα 41} ἔγα ἢ νν Ὁ τηΐη6 αὐ 68 ; 

Βυΐῦ παυρἢῦ τηογ6 βίυοην 
Τηδη Εαΐε πᾶνε 1 ἔοαπα : ὑπ εγα 15 παι ρῃξ 

πη {ππῸ ἰαθ]εῖς οἵ ΤΉγδσε, 
ΝΕΙΠΟΥ ἀσιρβ ν πευεοῦ Οὐρῆδὰβ ἐδυρῃῦ, 
ΝΟΥ͂ ἰῃ 4}} ὑπαὶ Αρο!]ο Ὀγουρῃὺ 

Τὸ Αϑβοϊερίυβ᾽ τὰσθ, 
θη {π6 ΠεΥΡ5 οἵ Ποαϊίησ ΠῈ βενεγεά, αἀπᾶ ουῦ οὗ 

ΠΕ} ἀπρι 8ῃ ἀοἸνεσεα 
ΤῊδ ραϊη-αἸσίγαιπρ ἢ. 

ΤΠεΥα 5 πΠοπα οἴμεν αοα 4685 θεϑῖάς (4Ἵπι. 1) 
Τὸ {πε αἰΐαγβ οἵ νυν ῇομη 

Νὸο τῇδῃ ἀγαννοῖῃ πθδᾶυ, ποὺ παίῃ οὐδ 
Τὸ ΠΕ ἱπηᾶρα, ΠΟΥ͂ νἱοὔϊπι Ὠαΐἢ αἰεά, 

Ανεγίίηρ ΠΟΥ ἀΟΟΠη. 
Ο ἀοαάαε685, τηοΥα τηϊρὐν ἔον 1] 
Οοτηα ποῦ ΠΡΟ Τὴ8 

ΤΉδΔη ἴῃ ἀἀγβ8 ονευραβῦ: ἔῸυ ἢ15. ψν1}} 
Ενεη ΖΕ ΤηΔΥ ἴῃ ΠΟ 156 {1 }Π} 

ὈπΒοΙρεη οὗ {πεε. 
Θίθο] ἰβ τηοϊΐθη 8ἃ5 ψγαῖευ ὑεΐογε ἔπθθ, θὰδ πανοΥ 

γε]επεϊηρ οαΠ]6 ο᾽ ΕΥ̓ ἴπ66, 
ὙΈὮο τ συ] 655 5.1]. 

(δέν. 2) 
ΤΠεο, ἔτεπά, παῖ ὑΠς Οοαάεβ85 συὶρρεά : πὶ ΠΕΥ 

Πδηα5 Πενεῖ νυ βίου Παίῃ 5] ]ρρεα. 
Υεὖ Ρὲ βἔγοπρ' ἴο ἘηΠΓ6 : ΠΕ ΘΥ ΤΠΟᾺΓΏΪΠ σ᾽ 5Π4}] Ὀυησ 

οὔγ θεϊονὲα γεϊυσπίην 
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ΑΛΚΗΣΤῚΣ 

κλαίων τοὺς φθιμένους ἄνω. 
᾿ Ἁ ῇ , καὶ θεῶν σκότιοι φθίνουσι 

παῖδες ἐν θανάτῳ. 
, Ν ὃ. 3 εἴφι 3" ἘΦ ΄-“΄“"ἢΟ 

φίλα μὲν ὅτ᾽ ἣν μεθ᾽ ἡμῶν, 
φίλα δὲ Τκαὶ θανοῦσ᾽ ἔσται" 
γενναιοτάταν δὲ πασᾶν 
. ᾿ ΄ » 

ἐζεύξω κλισίαις ἄκοιτιν. 
3 ! ἀντ. β 

μηδὲ νεκρῶν ὡς φθιμένων χῶμα νομιζέσθω 
’, “ 5 ῇ - δὲ 5 , τύμβος σᾶς ἀλόχου, θεοῖσι δ᾽ ὁμοίως 

τιμάσθω, σέβας ἐμπόρων. 
.ν ᾿ ΄. καί τις δοχμίαν κέλευθον 

5 ’ ΟΣ 9 “-“ 

ἐμβαίνων τόδ᾽ ἐρεῖ: 
. Ν " ΕΣ αὕτα ποτὲ προὔθαν᾽ ἀνδρός, 

νῦν δ᾽ ἐστὶ μάκαιρα δαίμων" 
Ὁοϑο . , 2 Φ ἢ , 

χαῖρ᾽, ὦ πότνι᾽, εὖ δὲ δοίης. 

τοῖαί νιν προσεροῦσι φᾶμαι. 

Ν Ἁ «ἷΩ ς » ) ΄ 

καὶ μὴν ὅδ᾽, ὡς ἔοικεν, ᾿Αλκμήνης γόνος, 
"᾿Αὗμητε, πρὸς σὴν ἑστίαν πορεύεται. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 

φίλον πρὸς ἄνδρα χρὴ λέγειν ἐλευθέρως, 
ΜΑ͂Σ Ν, δ᾽ Ε ς Ν ν᾿ Ψ μητε, μομφὰς δ᾽ οὐχ ὑπὸ σπλάγχνοις ἔχειν 
συγῶντ᾽. ἐγὼ δὲ σοῖς κακοῖσιν ἠξίουν 
» Ἁ Ν 3 Ψ' , 

ἐγγὺς παρεστὼς ἐξετάζεσθαι φίλος" 
σὺ δ᾽ οὐκ ἔφραζες σῆς προκείμενον νέκυν 

, }} Ψ ϑὺν , ᾽ Ἂ 

γυναικός, ἀλλά μ᾽ ἐξένιζες ἐν δόμοις, 

ὡς δὴ θυραίου πήματος σπουδὴν ἔχων. 



ΑἸΟΕΘΤῚΒ 

Ετοῦὰ πὸ πεῖ μευρίοομ ὑΡ ἴο {πε ἸΙρ ἢ. 
Υεα, {πὸ πεῦοθβ οἵ ὐοάβ Ρεροίζεπῃ, 
ΤΠ ον ἴλας ἰηἴο ἀλγκηεβ8, [ογροϊίθη 

Ι͂π ἀδαι᾽ 5 ο8}1}} πὶρηΐ. 
Πεᾶν ννὰ5 586 ἰπ ἀδγβ8 εὐὲ νψε Ἰἰοβὺ Πευσῦ, 

Πεᾶν γεῦ, ὑπουρἢ 586 116 στ {πε ἀςδά. 
Νοπο ΠΟΌΪΟΥ 514}} Εδυιῃ-τηοῦθμου [οϑίῦευ 

ΤΠδη {ππῸ υἱέες οἵ την θεά. 
(4πι. 2) 

Νοῖ δ5 τπουπᾶς οἵ ἐπε ἀεαα ψῃΐοῃ Πᾶνε αἰεά, 50 
δοοουηῦ νγα ἴῃ ἔοι οὗ ἴῃ ν Ὀγάα ; 

Βαυὶ Ο, εὐ πε ψνουβηὶρ ἀπᾶ Βοποὺΐ ἐμαῦ νγα γα που ἴο 
Οοα5 τεβῦ ὕροη ΒΕΓ: 

ὕπῖο Ποὺ δῦ ἐπε νγδυίδγευ ᾿Υᾶν. 

Α5 Πε ἐγεδάειῃ {πὰ ραΐῆνναν ἐμαὺ ἐγεπάδιῃ 
Αϑβἰάς ἔγοταῃ ἐπε μίρῃνδν, ἀπᾶ θεπάεςῃ 

Αὐ Ποὺ βῃσνίηθ, με 5Π4]}} ἂν : 
«Ἠδετν Π1ξδ ἔου ΠοῚ Ἰογα᾿ 5 ννὰβ σίνεῃ ; 

ὙγΉῈ ἐμ ς ΒΙεβὺ πονν ἀθ 1465 5Π6 οἡ Ὠΐρῆ. 
Ηα1}, Θυεεπ, 5Πονν ὰ5 στᾶσα ἔτόοτα ὑΠῖη6 

ἤφάνθη "ἢ 
Ενϑῃ 50 5Π4}} {πεν ΟΥΥ. 

Βαυὲ 1ο, ΑἸ]ουηθ μα 5 50η, 85 βεεπηεῖῃ, γΌ Πα οΥ, 

Αἀπτηεῖΐα5, ἰο ἐπῖπε Πϑάυὶῃ 15 Ἰουγ πο υίησ. 

Ἐπίου. μεπουμβ, ἰδαάϊηρ α τυοηιαλι τυϊοί ἐῳ υεἰἰθά. 
ΗΕΒΟΟΚΕΒ 

{πἴο « ἔτεπαᾷ Βεμπονεῖῃ βρεεοῖ ουΐβροκεη, 
Αἀπιεῖαβ, ποὺ ἰο πάε ψ τη {πε Ὀγεαβὺ 
Μαγτηὰγβ πηγοϊορᾶ. [οατηδ τὰ ἐπῖπε Αἰ] οἰ οι : 

Εδὶγ οἱαῖπι νγᾶβ τηΐπε ἴο σδὴκ πιά ϑὺ την ἔεπάβ : 

ΤΠ ἰο]᾽ Ξ᾽ τὲ ποῖ μον ἰὰν ἴῃ νἱἕε ἃ οοῦρβε ; 

ΤΠοαὺ ρανεβὲ πιὸ σαοβῦςνγε]οοταα ἴῃ ΤΠΐπε ΠΟΠΊΘ, 

Μακίπρ ργεΐεπος οὗ τπουγπίηρ ἔῸΓ ἃ 5ἴγδη ΕΓ. 
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ΑΛΚΗΣΤῚΣ 

κἄστεψα κρᾶτα καὶ θεοῖς ἐλειψάμην 
σπονδὰς ἐν οἴκοις δυστυχοῦσι τοῖσι σοῖς. 
καὶ μέμφομαι μὲν μέμφομαι παθὼν τάδε, 
οὐ μήν σε λυπεῖν ἐν κακοῖσι βούλομαι. 
ὧν δ᾽ εἵνεχ᾽ ἥκω δεῦρ᾽ ὑποστρέψας πάλιν 
λέξω. γυναῖκα τήνδε μοι σῶσον λαβών, 
ἕως ἂν ἵππους δεῦρο Θρῃκίας ἄγων 
ἔλθω, τύραννον Βιστόνων κατακτανών. 
πράξας δ᾽ ὃ μὴ τύχοιμι, νοστήσαιμι γάρ, 
δίδωμι τήνδε σοῖσι προσπολεῖν δόμοις. 
πολλῷ δὲ μόχθῳ χεῖρας ἦλθεν εἰς ἐμάς" 
ἀγῶνα γὰρ πάνδημον εὑρίσκω τινὰς 
τιθέντας, ἀθληταῖσιν ἄξιον πόνον, 
ὅθεν κομίξω τήνδε νικητήρια 
λαβών' τὰ μὲν γὰρ κοῦφα τοῖς νικῶσιν ἣν 
ἵππους ἄγεσθαι, τοῖσι δ᾽ αὖ τὰ μείζονα 
νικῶσι, πυγμὴν καὶ “πάλην, βουφόρβια' 
γυνὴ δ᾽ ἐπ᾽ αὐτοῖς εἵπετ᾽" ἐντυχόντι δὲ 
αἰσχρὸν παρεῖναι κέρδος ἣ ἣν τοδ᾽ εὐκλεές. 
ἀλλ᾽, ὥσπερ εἶπον, σοὶ μέλειν γυναῖκα χρή" 
οὐ γὰρ κλοπαίαν, ἀλλὰ σὺν πόνῳ λαβὼν 
ἥκω" χρόνῳ δὲ καὶ σύ μ᾽ αἰνέσεις ἴσως. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
οὔτοι σ᾽ ἀτίξων οὐδ᾽ ἐν ἐχθροῖσιν τιθεὶς " 
ἔκρυψ' ἐμῆς γυναικὸς ἀθλίους τύχας" 
ἀλλ᾽ ἄλγος ἄλγει τοῦτ᾽ ἂν ἣν προσκείμενον, 
εἴ του πρὸς ἄλλου “δώμαθ' ὡρμήθης ξένου" 
ἅλις δὲ κλαίειν τοὐμὸν ἣν ἐμοὶ κακόν. 
γυναῖκα δ᾽, εἴ πως ἔστιν, αἰτοῦμαί σ᾽, ἄναξ, 
ἄλλον τιν᾽ ὅστις μὴ πέπονθεν οἷ᾽ ἐγὼ 
σῴζειν ἄνωχθι Θεσσαλῶν' πολλοὶ δέ σοι 
ξένοι Φεραίων: μή μ᾽ ἀναμνήσῃς κακῶν. 



ΑἸΟΒΒΤΙΒ 

Ινυθαῦ θα πηΐπε Ποδά, 1 5016 4 πἀπΐο ἐπ Οοας 
ὈυῖηΚ- οσίηρο ἴῃ ἃ βίο κοα Ποιβθ, Ἄνεη ἐπῖπο. 
ΙὈ]Ιαπηα ὑπ6θ, {Ππ5 τη βῃ πα] 64, γεα, 1 άπ ; 
Υεῦ ποννῖβα 8 Τὴν Ὑ}1}} ἕο σᾺ}} ἴῃ ν στίεξ, 

Βυΐ νη ογοΐοσγα ΠΠΠ6Υ τπτπΐη Δ οκ 1 οοιης, 
ΤῊϊς Ψ 1} 1 [61]. Τάακο, συλγα [ῸΥ της {Π|15 τηδἱα, 1020 
ΤῊ], Ἰεαάίηρ ΒΙΠουυναγα ΠῸ Τ γα οίαη πηλγ65, 
ΙφοπΊ6 ἔτοτη βἰδιρσηζεν οἵ Βίϑξοηία᾽ 5 Ἰοσγά. 
Βαυὺ 11 []1]---πο, πο ! 1 γί γαϊατση !--- 
Ι σῖνε Πεὺ ἔῃεῃ, ἔῸΣ βϑυνίοα οὔ ἐπῖπε [14]]5. 
ΡυῖΖα οἵ Πμαγᾷὰ το] πππΐο τηΐπα παπᾶς 566 ΘΆΤη6 : 
ΕῸΥ σογξαϊη τηθη 1 ἔραπα θὲ πονν ἀτγαγίηνς 
Απη αἰῃ]οῖε- για, [ο01]-νουίῃυ, ἔῸΣ 411] ΘΟΠΊ 68, 
ὙΠ εποα ἴ πᾶνε ννοη δηα Ὀγίηρσ {15 ν᾽ οΐοτ᾽ 5 τηδεᾷ, 

ΗοΥβ65 ὑπεῦα ὙγΕΥῈ ἔθου ἔπει ἴο ἔακα ν ἢ ἢ ΤῸ 
Τὴ ἸΙρῃῦ ἔοοί᾽ 5 ἐγ στρ ; θαξ ἔογ Πογο-ς γε, 1030 
Βοχίηρ Δπ4 νυ υεϑυ]ηρσ, ΟΧΘ νγεγα ἐμ σαογάοῃ ; 
Α ψουηδῃ μη866 [ᾧ τίομοσ. ϑ5Πδπι6 1 βεεπηδά 
Τὸ Πρ ἔπεγθοη, 8πα 5110 ἐῃϊ5 σ]Ἱογίοιι5 σαΐῃ. 
Βαΐ, 85 1 5414, {15 ννουηδῃ θὲ ἔῃ ν οᾶγα ; 
ΕῸΥ πὸ ὑμίε 5 ρυῖζε, θαὲ [ο1]-Δοῃίενεά, 1 Ὀγίηρσ ΠΟΥ. 
Υεα, ὁοη6 ἀδν ὕπο ρευομαποα 5Π|4]Ὁ σαν ᾿ἔννγαβ ψῈ]]. 

ΑΌΜΕΤΟΒ 
Νοὺ βουϊζίηρσ {Περ, ποὺ σοπηϊίησ Διηοηρ 065, 
Μγ νυ δ᾽ 5 ἸΠΠΆΡΡΥ ἴαϊε 1 Πα ἴγοιη Πα. 
Βαΐ {ῃϊ5 Πδα θεεπ θὲ στοῦ ὑρρ᾿]εα οἡ στίοξ, 
Ηδαϑβῦ που βρεα εποα ἴο ΡῈ δηοίμει 5 σπεβῦ; 1040 
ΑΠα τηΐηα ον 1115 βυΠ οεα της ἔο θεν 81}. 
Υοη τηδἱα---" ργὰν ἔπεα, 1 1Ὁ τηᾶν "6, ρυΐηοα, 
ΒΙα Ξοπηβ ΤῊ 6ββδ] δη νναγα Πεσ, γῆο Πα ποῖ 
Βυβεγεα 851: ἔποιυ Παβὲ τηδὴν {τε πᾶ5 πη ΡΠ εγδα. 
ΟἿ, νγακβῃ ποῦ γε γδηςα οὗ τὰν στίεῦ! 

493 



ΑΛΚΗΣΤῚΣ 

οὐκ ἂν δυναίμην τήνδ᾽ ὁρῶν ἐν δώμασιν 
ἄδακρυς εἶναι" μὴ νοσοῦντί μοι νόσον 
προσθῇς" ἅλις γὰρ συμφορᾷ βαρύνομαι. 
ποῦ καὶ τρέφοιτ᾽ ἂν δωμάτων νέα γυνή; ; 

1060 νέα γάρ, ὡς ἐσθῆτι καὶ κόσμῳ πρέτει. 

πότερα μετ᾽ ἀνδρῶν δῆτ᾽ ἐνοικήσει στέγην; 
καὶ πῶς ἀκραιφνὴς ἐ ἐν νέοις στρωφωμένη 
ἔσται; τὸν ἡβῶνθ', Ἡράκλεις, οὐ ῥάδιον 
εἴργειν" ἐγὼ δὲ σοῦ προμηθίαν ἔχω. 
ἢ τῆς θανούσης θάλαμον εἰσβήσας τρέφω; ; 
καὶ πῶς ἐπεισφρῶ τήνδε τῷ κείνης λέχει; 
διπλῆν φοβοῦμαι μέμψιν, ἐ ἔκ τε δημοτῶν, 
μή τίς μ᾽ ἐλέγξῃ τὴν ἐμὴν εὐεργέτιν 
προδόντ᾽ ἐν ἄλλης δεμνίοις πίτνειν νέας, 

1060 καὶ τῆς θανούσης" ἀξία δ᾽ ἐμοὶ σέβειν" 
πολλὴν πρόνοιαν δεῖ μ᾽ ἔχειν. σὺ δ᾽, ὦ γύναι, 
ἥτις ποτ᾽ εἶ σύ, ταὔτ᾽ ἔχουσ᾽ ̓ Αλκήστιδι 
μορφῆς μέτρ' ἴσθι καὶ προσήιξαι. δέμας. 
οἴμοι. κόμιζε πρὸς θεῶν ἐξ ὁ ὀμμάτων 
γυναῖκα τήνδε, μή μ ἕλῃς ἡ ἡρημένον.. 
δοκῶ γὰρ αὐτὴν εἰσορῶν γυναῖχ᾽ ὁρᾶν 
ἐμήν: θολοῖ δὲ ,καρδίαν, ἐ ἐκ δ᾽ ὀμμάτων 
πηγαὶ κατερρώγασιν: ὦ τλήμων ἐγώ, 
ὡς ἄρτι πένθους τοῦδε γεύομαι πικροῦ. 

ΧΟΡΟΣ 
1070 ἐγὼ μὲν οὐκ ἔχοιμ᾽ ἂν εὖ λέγειν τύχην" 

χρὴ δ᾽, ὅστις εἶσι, καρτερεῖν θεοῦ δόσιν. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
εἰ γὰρ τοσαύτην δύναμιν εἶχον ὥστε σὴν 
εἰς φῶς πορεῦσαι νερτέρων ἐκ δωμάτων 
γυναῖκα καί σοι τήνδε πορσῦναι χάριν. 
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ΑἸ ΟΕΒΤΙΒ 

Ιοοὐ]ά ποῦ, 5εείηρ ΠΟΥ τηΐπα ἢ41}5 νυ ΠΠΐ πη, 
ΒΕ ὕβθδυγθϑϑ δα α ποῦ μυτγὺ ἀπἴο τηΐης Πυτγὲ ; 
Βυγάεποα Ἔ που ρἢ 81πὶ 1 ὈΥ πηΐπα ὉΠ] οἰ οπ, 
ΝΥ, ἰἴπ τηΐπα ἤουβα ῃΘΥΘ βῃου]α ἃ γουπρ πηδϊὰ 

Ιοᾶάρε᾽.--- 
ΕῸΥ νεβίαγα Δ Πα δουπίηρ ΒρΘαΚ ΠΟΥ γουηρ :-- 1050 
ὙγΠδῦ, ᾿πεαύῃ ἔπε πη6 π᾿ 5 τοοῦ 584} Ποὺ Ἰοάσίηρ θὲ} 
ἈΑπᾶ πον ππ51}]]1664, ἀν ] ] πη ρ ἢ γουπρ' τη 6 ἢ 
Νοῦ ΘΑ 57 15 10, Ηδύοι]θβ, ἴο οὰγθ 
ΤΗΣ γουπρ : Πουαίη 40 1 ἴακα ἐπουρῃν ἔου {Π66. 
ΟΥ 514}}11 ορε ἴο δῖ τῦῤ ἀεδα νν]ἴε᾽ 5 θουνοΥ ἢ 
Ηον !---οαῦβα ΠΟΥ ἴο π5Ὲ}Ρ τὴν ἰοϑῦ ἰονε᾽ 5 θεὰ ὃ 
Το] γερυόδοῦ 1 ἀγεδά.-- -ἢγϑῦ, ἔτΌΤ τὴν (ΟἸΚ, 
Ι,εϑὺ ΔΠΥ 580 ὑπαῦ, ἔγδῖθου ἴο τὴν 5δνίοι"", 
Ι [411 ροπ δπούῦμου ὑνοτηδη᾽ 5 θεὰ ; 
ΤΉΘη, ἔγοιη τὴν ἀεδα υἹΐε-- -οἢ, 5Π6 18 γενεεηςεο- 

ψόσίῃγ !--- 1000 
ΟΥ̓ ΠΟΥ τηυβὺ 1 ΡῈ μεεάξΐι]. ὑοχηδῃ, που, 
Πηοβο που τὲ, Κπονν ὑῃαὺ ἐῃν Ῥοαγ᾽ 5 βίδξυγα 
[5.45 Α]ςδβϑιϊβ, ἃπα ὑῃγ [ΌΥΤη 85 ἢ 618. 
ΑὮ τὴε !---ἰϑδά, ἔογ ἔπε οαϑ᾽ 5αα, ἔγο πὴ τὴν 5σῃΐ 
ΤῊΙ5Β νοι ἢ Τάκα ποῦ Τὴν οἀρὑϊν᾽τγν οαρίϊνα. 
ΕὈΥ, 85 1 ἸΙοοῖκ οἱ θυ, τηϑὺ ῖηκο [566 
Μγυ νἱξε: 586 5.118 τηῖηα ἢδαγὺ νυ Τα ὙΠ101] : ἐου πΐαὶη5 
ΟΥ̓ ἔξαγβ θυγβὺ ἔγουη μηΐη6 εγεβ8. Ο ντγεΐςμεα 1! 
Νον ἤγϑε 1 ἔαβῖα {Π15 συϊθῖ 5 [Ὁ}} ὈἰΓΓΕΥΠ 658. 

σΗΟΘΕῦΒ 

ἴῃ βοοῖῃῃ ἐγ ἔουΐαπε οδη 1 ποῦ ΘΟΙΠΙΠΘΠ : 1070 

Υεὶὺ 411 Ηδανοπ᾽ 5 νἰϑ ταύ τη υϑὺ να ὈΘΔΓ. 

ΗΕΒΟΌΠΕΒ 

Ο ἐπαὲ βιςῃ ταῖϊρῃξ 1 Πα 5 θδοκ ἴο Ὀτίηρσ 
Το Ἰρῃὺ ἢν ν τε ἔγου πε πευρ]οοτη ἀΡοα 685, 
Απά ἴο θεβίον {Πϊ5 Κἰηάπεββ ὕροη {πε6! 

495 



1080 

1090 

496 

ΑΛΚΗΣΤῚΙΣ 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
:}) Ὁ“ 

σάφ᾽ οἶδα βούλεσθαί σ᾽ ἄν. ἀλλὰ ποῦ τόδε; 
οὐκ ἔστι τοὺς θανόντας εἰς φάος μολεῖν. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
μή νυν ὑπέρβαλλ᾽, ἀλλ᾽ ἐναισίμως φέρε. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
ῥᾷον παραινεῖν ἢ παθόντα καρτερεῖν. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
τί δ᾽ ἂν προκόπτοις, εἰ θέλοις ἀεὶ στένειν ; 

ΑΔΜΗΤῸΣ 
ἔγνωκα καὐτός, ἀλλ᾽ ἔρως τις ἐξάγει. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
τὸ γὰρ φιλῆσαι τὸν θανόντ᾽ ἄγει δάκρυ. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
ἀπώλεσέν με, κἄτι μᾶλλον ἢ λέγω. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
γυναικὸς ἐσθλῆς ἤμπλακες" τίς ἀντερεῖ ; 

ΑΔΜΗΤῸΣ 
ὥστ᾽ ἄνδρα τόνδε μηκέθ᾽ ἥδεσθαι βίῳ. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
χρόνος μαλάξει, νῦν δ᾽ ἔθ᾽ ἡβᾷ σοι κακόν. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
χρόνον λέγοις ἄν, εἰ χρόνος τὸ κατθανεῖν. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
γυνή σε παύσει καὶ νέου γάμου πόθοι. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
σίγησον" οἷον εἶπας. οὐκ ἂν φόμην. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
τί δ᾽; οὐ γαμεῖς γάρ, ἀλλὰ χηρεύσει λέχος ; 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
᾽ Μ Ὁ “ ΄ 

οὐκ ἐστιν τις τῷδε συγκλιθήσεται. 



ΑἸΟΕΘΤΙΒ 

ΑΌΜΕΤΟΒ 
Εαϊΐπ νοῦ] ̓ δὲ ἔΠοῖι, νν 61} 1 Κπονν. Βαξ  Πογοίογο ἐΠἰσ ὃ 
[Ὁ σαπποῦ θὲ πε ἀδθδά ἴο Ἰίρῃξ 5ῃοι)α οομηδ. 

ΗΕΒΟΥ ΕΒ 
Θ᾽ ἐγβῃοοῦ ποῖ ὕποι ἐπα τπᾶῦῖ ἢ θϑδν Ὀγαν ον 4]], 

ΑΡΜΕΤΟΒ 
Ελβϑίθν ἴο Ἔβχπουτὲ ἐπδπ βυεν ἀπα μὲ βίτοησ. 

ΗἨΕΗΟΌΓΕΒ 
Βαυῦ ψῇῃαῦ τῃγ ρτγοῆὺ, ἐποὰρἢ ἔου ἀγα ποὺ τηόδῃ ὃ 

ΑΠΜΕΤΟΒ 
[ἴοο Κηον {Π|8; γε ἴονε ἀγῖνεβ πηθ ἀἸβιγαι ἢ. 1030 

ΗΕΡΟΟΜΕΒ 
ἴονε ἴον {πε Ἰοβῦ---ὺ, ἐπαῦ ἄγαννς ἔόγξῃ ἐπ ἔθδγ. 

ΑὈΜΕΤῸΒ 
516 Βαΐῃ ὑπάοπα πη6 τηογα ἔμδπ ἡγογά5 οδη {6]]. 

ΗΕΒΟΟΓΕΒ 
Α ροοά ν]ξε Παϑβῦ ἔποι Ἰοβῦ, ννῆο 584}} σαίηϑβαγὴ 

ΑὈΜΕΤῸΒ 
50 ὑπαῦ τῃγ ἔπ επα Πα πὸ τπογα ον ἰπ Π{ξ6. 

ΗΕΒΟΌΜΕΒ 
Τίμηα 584}} θυϊηρ Πθδ]πρ ; πον ἰ5 [ΠΥ στε ῦ γουησ. 

ΑΌΜΕΤΌΒ 
Τίμηε ---ἰἶπηε ἢ---Ο γεα, 1 15 τὴν Τίπηε θὲ Πεδίῃ! 

ΗΕΒΟΌΓΙΕΒ 
Α γουπρ νἱΐε, πϑὺν Ἰονε- γεαγηΐηρ', 5841] φοη5016 ἐἢ66. 

ΑὈΜΕΤῸΒ 
Η5ἩῈ !--ὐνῃδῦ 5αγ᾽ βὺ μου ὃ---Ἰ οου] ποὲ ἐπὶπκ ἐπετο- 

οῃ! 
ΗΕΒΟΟΓΕΒ 

Ηον 3----"1} ποῦ ννεά, θαῦ ψίάονγεα Κεερ ἐγ οουο ἢ 
ΑὈΜΕΤΟΒ 

[λν88 ποῦ {πΠ6 ψψοιηδη ὑπαΐ 5141] σοῦοἢ ᾿ἸΠ τη. 1090 
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ΗΡΑΚΛΗΣ 
μῶν τὴν θανοῦσαν ὠφελεῖν τι προσδοκᾷς ; 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
κείνην ὅπουπερ ἔστι τιμᾶσθαι χρεών. 

ΗΡΑΚΛῊΣ 
αἰνῶ μὲν αἰνῶ: μωρίαν δ᾽ ὀφλισκάνεις. 

ΑΔΜΗΤῸΣ 
ὡς μήποτ᾽ ἄνδρα τόνδε νυμφίον καλῶν. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
ἐπήνεσ᾽ ἀλόχῳ πιστὸς οὕνεκ᾽ εἶ φίλος. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
θάνοιμ᾽ ἐκείνην καίπερ οὐκ οὖσαν προδούς. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
δέχου νυν εἴσω τήνδε γενναίων δόμων. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
μή, πρός σε τοῦ σπείραντος ἄντομαι Διός. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
καὶ μὴν ἁμαρτήσει γε μὴ δράσας τάδε. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
καὶ δρῶν γε λύπῃ καρδίαν δηχθήσομαι. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
πιθοῦ τάχ᾽ ἂν γὰρ εἰς δέον πέσοι χάρις. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
εὖ" 

εἴθ᾽ ἐξ ἀγῶνος τήνδε μὴ ᾽λαβές ποτε. 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

νικῶντι μέντοι καὶ σὺ συννικᾷς ἐμοί. 
ΑΔΜΗΤΟΣ 

καλῶς ἔλεξας" ἡ γυνὴ δ᾽ ἀπελθέτω. 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

Ε ᾿Ὶ ΄ “- 3 » ἊΝ » 

ἄπεισιν, εἰ χρή: πρῶτα δ᾽ εἰ χρεὼν ἄθρει. 



ΑΙ ΕΞΤΙΒ 

ΗΕΒΟῦ ΕΒ 
ΓοοΚ᾽ βὲ ἔμπου ἐπαὺ {15 5Π4}} ργσοῆξ δι ρῃι ὑπὸ ἀεαάὺ 

ΑὈΜΕΤΌΒ 
Ιπρϑοᾶϑβ πηδὺ ΠΌΠΟΙ ΠΟΙ ὙνΠΘΥθ᾽ ΕΓ 5Π6 6. 

ΗἨΕΗΟΟ ΕΒ 
Θοοά---οοοὐ---ννοαὐ {Π||5 τΠ6 νου" 64}]5 ἔοΟ 5} Π 655 

ΑὈΜΕΤῦ5 
50 θὲ ἴδ, 580 ἔβοιι 68}] τὶς Ὀγϊἀθρυοου ΠΕΥΘΓ. 

ΗΕΒΟΌΪΕΒ 
Ι ργαΐβε ἴΠ6ε6, ἰπ ἐπαῦ 164] ἔποιι αὐτὸ ἴο Πθυ. 

ΑΌΜΕΤΟΒ 
1}--- 156 ἴο θυ, ὑπουρῇ ἀε6δα ἢ-- -τηὰν 1 αἷς ἤγβε! 

ἨΕΒΟΜΕΒ 
Βδοοῖνα ἐπὶ ννοσηδη ἔθη ἔΠ6 56 ἢ4}]5 νυ ΐπ, 

ΑΌΜΕΤΟΒ 
ΝΥ !---ἰ ᾿τρίογα ἔπεα ὈΥ ἴπγ ἔαϊποῦ Ζειβ ! 

ΗΕΗΟΌΙΕΒ 

Υοὖ 5Π4]0 ποι εὐν 1Ε ἕπου ἀο ποῦ {15 ἐῃΐην, 

ΑΌΜΕΤΟΒ 

Υ εὖ 5}4]}] πυΐπα μεδαγὺ ΡῈ ἐογίαγεά, 161 ἀο [᾿. 1100 

ΗΕΒΟΌΠΕΒ 

ΥἹΕΙα ὅποι : ὑΠ15 σγᾶοβθ τηδ ρον ΡεΙΌΠδποα ἃ ἀαΐγ. 

ΑΌΜΕΤΌΒ 

Ο {με ἰπ εὑγα ἔμοὰ πε οσ παάϑὲ οὶ {15 τηδὶα ! 

ΗΕΒΟΟΜΕΒ 
Υεὺ ἐν ἔγιθ μ᾽ 5 νἱοΐουυ 5 ΒΌΓΕΙΥ ἐπίπ6,. 

ΑὈΜΕΤῸΒ 
ΥΕΙ]] 5Ξαἱὰ : γεὺ 1εὐ π6 ψοιηδῃ πεηςε ἀερατγῇ. 

ΗΕΒΟΟΙΕΒ 
Υ8ὲ-- ἰΓ ποοα "»Ὲ. Εἰγϑὺ Ιοὸῖκ νε]}]-- πϑϑρᾶ ἰξ ΡῸ 
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ΑΔΜΗΤΟΣ 
, - Ἁ Ἁ 5 ’ 3 [4 χρή, σοῦ γε μὴ μέλλοντος ὀργαίνειν ἐμοί. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
᾽ Ἶ, » Χ ,ὔ ϑυ δ ᾿ 

εἰδώς τι κἀγὼ τήνδ᾽ ἔχω προθυμίαν. 
ΑΔΜΗΤῸΣ 

νίκα νυν. οὐ μὴν ἁνδάνοντά μοι ποιεῖς. 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

{ν “- “ ῇ 

ἀλλ᾽ ἔσθ᾽ ὅθ᾽ ἡμᾶς αἰνέσεις" πιθοῦ μόνον. 

ΑΔΜΗΤῸΣ 
κομίζετ᾽, εἰ χρὴ τήνδε δέξασθαι δόμοις. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
3 Ἃ ΄ πὶ - ἰ 

οὐκ ἂν μεθείην τὴν γυναῖκα προσπόλοις. 

ΑΔΜΗΤῸΣ 
Ἁ ᾽ » εν ᾽ ἈΝ "» ᾿] ᾽ ΄ ΄ 

σὺ δ᾽ αὐτὸς αὐτὴν εἴσαγ᾽, εἰ βούλει, δόμους. 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

; δ Ν ο ΝΜ ΄ ΄ εἰς σὰς μὲν οὖν ἔγωγε θήσομαι χέρας. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
᾿ ᾿] » “ ͵] 

οὐκ ἂν θίγοιμι' δώματ᾽ εἰσελθεῖν πάρα. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
“Ὁ “Ὁ “ Ν “Ὁ ῇ 

τῇ σῇ πέποιθα χειρὶ δεξιᾷ μόνῃ. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
᾿] -“ ΄ 

ἄναξ, βιάζει μ᾽ οὐ θέλοντα δρᾶν τάδε. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
, - “ Ἂ ω , τόλμα προτεῖναι χεῖρα καὶ θιγεῖν ξένης. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
Ν Ν ’ὔ ΧΙ “-“ 

καὶ δὴ προτείνω, ᾿Γοργόν᾽ ὡς καρατομῶν. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 

ἔχεις ; 
ΑΔΜΗΤΟΣ 

ἔχω. 



ΑἸΟΕΘΤΙΒ 

ΑΌΜΕΤΟΒ 

Νοοϑάᾶς τι 58---5αν6 ποι νυν] 656 6 νυγοῖἢ νυ ἢ τηθ, 

ἩΕΒΟΟΙΕΒ 
Ιἴοο Κπον ψνΠδῦ 1 40, ἰπϑἰβυϊηρσ {Πι|8. 

ΑΌΜΕΤῸΒ 
Ηδνε τπδη ὑπ ν1}} : ΤΠ Ρ] ΑΒ Ὸ ΓΕ 15 ΤΥ ραΐῃ, 

ΗΕΠΟῦΜΕΒ 
Υεῦ ομα ἄδὺ 5ῃ4]}Ὁ ἔποιι ῥργαῖβε τὴ8 : οὔΪγῪ γἱε]ά. 

ΑΌΜΕΤΟΒ (0 αἰϊεπα απ 5) 

Ι,6δα γε Ποὺ, 1 τηΐηθ μ4}15 πηϑὺ πεεα5 γεοεῖνο. 

ΗΕΗΟΌΓΕΒ 
ΝΑΥ, ἴο πο βεύνδηΐβ᾽ Πδπα5 νν1}} 1 σοτηστηϊῦ ΠΟΥ, 

ΑΌΜΕΤΟΒ 
ΤΠου Ἰεδα Πα ἰπ ἔμ δη, 1 [δ βεειηβ ἔῃεε σοοά. 

ΗΒΗΘΌΙΕΒ 

Ναν, θαΐ ἴῃ ἐΠῖπα μδηα5 ψν1}} 1 ρ]αςς Πεῖ---[ἢϊπηθ. 

ΑΡΜΕΤῸΒ 
ὙΠ] ποῦ ἴουοἢ μεῦ ἢ Ορεη βἰδηᾶ τὴν ἀοο18. 

ΗΕΗΟΌΙΕΒ 

ὕπῖο ἴῃγν τὶρῃν μπᾶ οἠἱυ ἐγιιβὲ 1 ΒΕΓ. 

ΑΌΜΕΤΟΞΒ 

Κιμρ, ἔμου ἀοβὲ ἔογοα τη8, βοῦε ἀραϊηβὺ τὴν ψν1}}! 

ΗΕΗΟΌΠΕΒ 

Βε βἔγοπρ : βἔγείοιῃ ἔουθῃ τΠΐπα Παπά ἀπά ἐουοῃ ἐΠῪ 
δσασβ. 

ΑὈΜΕΤυῸΒ (ἐπγηῖη ἠϊδ ἔχθεα αὐυαῳ) 
Ι ἀο, ἃ5 οηβ ψῆο ἀοίῃ Ρεμεδα ἃ Θούροηῃ. 

ΗΕΒΟΚΕΒ 
Ηκβὺ μεῦὺ 

ΑΌΜΕΤΌΒ 
Ι[Πᾶνϑ 

1110 



1180 

502 

ΑΛΚΗΣΤῚΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
Υ͂ [ο , Ἅ Ν Ἂ 

ναί, σῷζέ νυν, καὶ τὸν Διὸς 
φήσεις ποτ᾽ εἶναι παῖδα γενναῖον ξένον. 
βλέψον πρὸς αὐτήν, εἴ τι σῇ δοκεῖ πρέπειν 
γυναικί: λύπης δ᾽ εὐτυχῶν μεθίστασο. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
ὦ θεοί, τί λέξω ; θαῦμ᾽ ἀνέλπιστον τόδε". 
γυναῖκα λεύσσω τὴν ἐμὴν ἐτητύμως, 
ἢ κέρτομός με θεοῦ τις ἐκπλήσσει χαρά; 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
3 » 3 Ἀ 7 3, [9] ΄ ὔ 

οὐκ ἔστιν, ἀλλὰ τήνδ᾽ ὁρᾷς δάμαρτα σήν. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
Ὁ , , ΄ ΓΟ 4 

ὅρα γε μή τι φάσμα νερτέρων τόδ᾽ ἡ. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
οὐ ψυχαγωγὸν τόνδ᾽ ἐποιήσω ξένον. 

ΑΔΜΗΤῸΣ 
ἀλλ᾽ ἣν ἔθαπτον εἰσορῶ δάμαρτ᾽ ἐμήν ; 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
σάφ᾽ ἴσθ᾽. ἀπιστεῖν δ᾽ οὔ σε θαυμάζω τύχην. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
θίγω, προσείπω ζῶσαν ὡς δάμαρτ᾽ ἐμήν ; 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
ῇ 3 Μ Ν “ “ 4 

πρόσειπ᾽" ἔχεις γὰρ πᾶν ὅσονπερ ἤθελες. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
4 Ψ, Ν » ἊΝ 7 ὦ φιλτάτης γυναικὸς ὄμμα καὶ δέμας, 
ἔχω σ ἀέλπτως, οὔποτ᾽ ὄψεσθαι δοκῶν. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
ἔχεις" φθόνος δὲ μὴ γένοιτό τίς θεῶν. 



ΑΙΟΕΒΤῚΒ 

ΗΕΗΟΌΓΕΒ 
Υξεα, συγ Ποῦ. που 5Π4]} ο4]]} 

ΤῊς οΠ]Π]ἃ οὗ Ζεὰβ οπε ἀδν ἃ ποῦ ]ε σιιαϑβῇ. 1120 
[Παῖδες ἐμὲ υεἷϊ, απαὶ ἀϊδοίοδοδ ΑἹ, ΕΒΤΙ8, 

ΓΟΟΚΚ οα ΠΟΥ, 1 ἴπ δυρῇῃῦ 586 βεεηβ ἴο ἴῃ ες 
[λΚ6 ἴο {ῃγν νῖΐθβ. ϑ'ἴερ ἔοσγίῃ ἔγοτη συίεῦ ἴο 0158. 

ΑὈΜΕΤΟΒ 
ὙΥΠαῦ 5Π4}} 1 βὰν }---Ἠσοαάβ' Ματγνεὶ {15 ἀπ Ποραα ἴου ! 
Μγ ν ἕξ ἀο 1 ὈεΠο]α ἴῃ νεΥῪ βοοίῃ, 
Οἵ ἀοίῃ βοῖηβ σοά-βεὴηῦ τηοοκοσυ-ἼοΥ αἰκίγαοῦ τη ἢ 

ΗΕΒΟΌΠΕΒ 
Νοῦ 50; θυΐ {15 ποι 5εδϑβϑὺ 15 τυ νυ ἱξα. 

ΑὈΜΕΤῸΒ 
ὙνΠδῦ 1 {158 θῈ βοιηβ ῥῃδηΐοιη ἔγοια {πε 5ῃδαεϑ 

ΗΕΒΟΌΓ[ΕΒ 
Νὸο ρΠ)ῃοβί-"ρυδίβευ ἢαβδῦ ἔοι ἴδ᾽ δ ἔου σιιαϑβί. 

ΑὈΜΕΤῦΒ 
Ηον ὃ-- σοι 1 Ὀυτγεα ἀο [1 5ε6--τὴῦ ψἱΐε ὃ 

ΗΕΒΟῦΓΕΒ 
ουδὲ ποῦ : γεὺ τηϊρϊ᾽ δῦ ποῖ νγ6]}}] πηϊβίσγιιδε [ΠΥ 

ξογΐαπα. : 1130 
ΑΌΜΕΤῸΒ 

Α5 ν]ΐε, 85 Πἰνίηρ, τηδὺ 1 ἴουο, δά ἀγα 85 ΠΟΥ ᾧ 

ΗΕΒΟΌΙΕΒ 
ΞΡΘδκΚ ἴο ΠΕ. : 4}} ἔποιὺ αἰάϑὲ ἀεβῖγε ἔμου Παϑβέ. 

ΑὈΜΕΤῸΒ 
ΟἿ ἀδαδγαβὶ !---ννῖξε !---ϑυνεεῖ ἔδοε !-- εϊονὲα ἔογτη ! 
Ραδῦ Πορε 1 μάνα {πεε ' Νένεσ 1 ἐμουρὲ ἴο 5εῈ 

ἐπεδ 
ΗΕΒΟΚΕΒ 

ΤΠοὺ Παβῦ : πηδὺ πὸ Οοά οὗ ἐῃγ 0155 θεὲ 7εδ]ουβ. 
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ΑΛΚΗΣΤῚΣ 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
΄“ Χ 

ὦ τοῦ μεγίστου Ζηνὸς εὐγενὲς τέκνον, 
τς 

εὐδαιμονοίης, καί σ᾽ ὁ φιτύσας πατὴρ 
ἢ κι . ν ν΄ νυ τ 7 , 

σῴζοι: σὺ γὰρ δὴ τἄμ᾽ ἀνώρθωσας μόνος. 
δὰ , γ᾽ , 2 ΄, ῇ 

πῶς τήνδ᾽ ἔπεμψας νέρθεν εἰς φάος τόδε; 

᾿ «αὐϑουζεν ναι δ 

"ποτ σι πον ες στ τον ποτ συυσιςννν - το τ ὕὖᾧὕὍὉὸὰτ3ὦὺὰῳὐὦδὖττεὖ “τ΄ 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
͵7 ἥ, , ΄ ’ὔ 

μάχην συνάψας δαιμόνων τῷ κυρίῳ. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
»ὉἭ ἢ “ “- 

ποῦ τόνδε Θανάτῳ φὴς ἀγῶνα συμβαλεῖν ; 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
7 3 3: δἷνΝ ᾿Ὶ , , “ 

τύμβον παρ᾽ αὐτὸν ἐκ λόχου μάρψας χεροῖν. 

ΑΔΜΗΤΟΣ 
τί γάρ ποθ᾽ ἥδ᾽ ἄναυδος ἕστηκεν γυνή ; 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
οὔπω θέμις σοι τῆσδε προσφωνημάτων 
κλύειν, πρὶν ἂν θεοῖσι τοῖσι νερτέροις 
ἀφαγνίσηται καὶ τρίτον μόλῃ φάος. 
ἀλλ᾽ εἴσαγ᾽ εἴσω τήνδε" καὶ δίκαιος ὧν 
τὸ λοιπόν, "Αδμητ᾽, εὐσέβει περὶ ξένους. : 
καὶ χαῖρ᾽: ἐγὼ δὲ τὸν προκείμενον πόνον 
Σθενέλου τυράννῳ παιδὶ πορσυνῶ μολών. ' 

ΑΔΜΗΤΟΣ ΟΖ 
μεῖνον παρ᾽ ἡμῖν καὶ συνέστιος γενοῦ. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
3 ΟΡ» “ ᾿ ΠῚ ,ὔ , [Ὶ η 

αὖθις τόδ᾽ ἔσται, νῦν δ᾽ ἐπείγεσθαί με δεῖ, ᾿ 
ΑΔΜΗΤῸΣ 

, «ς 

ἀλλ᾽ εὐτυχοίης, νόστιμον δ᾽ ἔλθοις ὁδόν. 
ἀστοῖς δὲ πάσῃ τ᾽ ἐννέπω τετραρχίᾳ, 
χοροὺς ἐπ᾽ ἐσθλαῖς συμφοραῖσιν ἱστάναι 
βωμούς τε κνισᾶν βουθύτοισι προστροπαῖς. 



ΑἸΟΕΘΤῚΒ 

ΑΌΜΕΤΟΒ 
Ο 5εΐοῃ ποῦν -θοτη οὗ Ζει5 τποϑὲ Πρ, 
ΒΙ6βϑίησβ οη {πε ' ΤΠ6 "αῦμον πὸ Ρθεραῦ {πεα 
Κεορ ἴπδε ! ὙΠοαὺ οἠἷν Παϑῦ γοβϑίογεα τὴν ἔογέι 65. 
Ηον αἰάβὺ ποὺ Ὀγὶηρσ ΠΟΥ ἔγουτα ὑπ 6 5Π4465 ἴο ᾿σῃεῦ 

ΗΕΒΟΌ ΕΒ 
Ι οἹοβεα ἴῃ οοπῆϊος ἢ {πες Τοτὰ οὗ ϑρ᾽ τ 5, 1140 

ΑΌΜΕΤῦΒ 
ὙΏεσα, βαγ᾽ δῦ που, αἀ᾽ἀϑὺ ποὺ ἤρσῃξ {Π15 ἤρῃξ ἢ 

Πθαῖῃ ἢ 
ΗΕΒΟΥ ΕΒ 

Εγσότη τη θ 5} Ὀγ ὑπΠ6 ἴοτη ταΐπα παπηα5 Ἐηϑηδυθα Πΐτη. 

ΑΠΜΕΤῸΒ 
Νον ψΠΘΥεΟγα 5ΡΈΘΌ ἢ] 655 βίαπαει ἔΠ15 τὴν ννἱξε ἢ 

ΗΕΒΟΟΜΕΒ 
Τί5 ποῦ νοποῃβαξεα ἔπεε γεῖ ἴο Πεδὺ ΠεῚ νοΐςε, 
Ετε ἴο πε Ρονεῖβ θεπεαΐῃ ἔπε εαὐίῃ 5η6 θὲ 
ποοπβεογαίεά, δπα πὸ {Πἰγὰ ἀἂν ΘοΠΊ6. 
Βαΐ Ἰεδα ΠΕΥ 'π, δηά, 1ι5ὺ τη 45 ἔποα τὺ, 
Ηεποείοστῃ, Αἀπηεῖαβ, γανεσεποα 5{1}} ἐης σαεϑῦ. 
Εδγεννε}}]. Βαυΐ 1] πηιβῦ σο, 8ἀπηα ψγοῦκ ἔπε σσοῦκ 
δεῦ Ὀγ {πε Κίηρσ, {Πε6 βοὴ οὗ δ.Πεπε]α. 1160 

ΑΌΜΕΤῦΒ 
ΑΡΙά46 στ αι, 84 5ΠΔΥΕΥ οὗ ουν Ποδγίῃ, 

ΗΕΒΟΟΠΕΒ 

Ηεογεϑαΐζου ἐῃϊβ : πον ταὶ [ Παςίθη οη.Ὶ 

ΑὈΜΕΤῸΒ 
Ο Ρῥγόβρεὺ ποι, πᾶ οοιης ρσϑΐηῃ ἴῃ ρεδος! 

[Εχὶὲ πεβου 8. 
ΤΗΓΟΌΡΉ 41] τὴν γεαΐπη 1 ρα 15} ἴο τὴν ἔοΙΚ 
ΤΠαῦ, ἔου ὑΠεβ5ε Ὀ] εββίησβ, ἀἄδῆοαβ ὑΠῈῪ ΔΙΎΔΥ, 
Απα {παῦ αἴοπειηθηΐ- τη 65 ἔγοσω 4] 875 σἶβα. 

: 505 
ΥΟΙ, ΙΥ (ΕὐΞΙΡΙΡ 5) Κ 



ΑΛΚΗΣΤΙΣ 
ΟῚ ὌὝὙ: δ ν ὐ ν "ὦ 

νῦν γὰρ μεθηρμόσμεσθα βελτίω βίον 
τοῦ πρόσθεν" οὐ γὰρ εὐτυχῶν ἀρνήσομαι. 

ΧΟΡΟΣ Γ 
πολλαὶ μορφαὶ τῶν δαιμονίων, 

1160 πολλὰ δ᾽ ἀέλπτως κραίνουσι θεοί: 
καὶ τὰ δοκηθέντ᾽ οὐκ ἐτελέσθη, 
τῶν δ᾽ ἀδοκήτων πόρον ηὗρε θεός, Ὶ 
τοιόνδ᾽ ἀπέβη τόδε πρᾶγμα. 
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ΑΙΟΒΘΤΙΒ 

ΕῸΓ πον ἴο ΠΡΡΙοΥ ἄαγϑ ὑπδη ἔποβε ο᾽εγραϑῦ 
Ηκςνε ννὲ αἰϊζαϊπθ. ον της ὈΪεβὲ ἱπά θεά. 

σΗΟΗῦΒ 
Ο {πῸ νψουκβ οἵ {πε Οοα9.---ἰἶπ τηδηΐο] ἃ ἔουτηβ. ἘΠ ῸΥ 

ΓΈ 64] {Π 610 : 
Μαπηῖίο!α {πηρδ ὑππορεα-ἴου τπΠῸ Οοαβ ἴο δοοοιη- 

ΡΒ πηοπῦ Ὀτίπρ. 1100 
Απα {πὸ ἐπίπρϑ ἐπαῦ νγε Ἰοοκεα ἔογ, {πε οὐβ ἀεῖρῃ 

ποῦ ἴο {1Η}] ἔῃ θὰ ; 
Απᾶ {πε ραΐῆβ ὑπαἰβοουηθα οὗ οὐγ εγεβ, ὑπ6 Οοαβ 

ὉΠ56 4] {ἢ 61}. 
80 61} {Π15 τηϑυν]]οιβ ἐΠίηρ. 

[Εχεμπέ ΟΜΝΕΒ. 

ΕΝῸ ΟΕ ΥΟΙ. Ὁ 
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ΟΡΕΙΝΤΕΡ ΙΝ ὍΕΚΕΑΤ ΒΕΙΤΑΙ͂Ν ΒΥ 

ΕΙΟΗΑΚῸ ΟΥΑΥῪ ΑΝῸ Γ(ΟΜΡΑΝΥ, [51Ὸ0. 

Βυνοάυ, ϑύξεοικ. 



ΤῊΝ [ΓΟῈΒ ΟΙΑΘΘΙΟΑΙ, 
ΠΙΒΝΑΒΥ 

ΥΟΙΌΜΕΚ ΑἸΚΕΑΌΥ ΡΙΟΒΙΙΒΞΗΕΒ. 

1αΐϊπ Απίποτῖβ 

ΑΜΜΙΑΝΌΘ ΜΑΚΟΕΙΙΙΝΌΘ. Ὑγαπϑὶαίοθα γ 1. Ὁ. Εοϊἕ. 
3 ΝοΙ5. (15. 1. δπᾶ 11. )ηηά 131|. γευϊδεά.) 

Αὐυτεῖσθ: ΤΗΕ ΟΑΟΙΌΕΝ Α55 (ΜΕΤΑΜΟΚΡΗΟΘΕΘ.. 
νν. Αἀϊϊηρίοη (1566). Ἐονίϑοα ὃν 5. δϑοῖθθ. (δέμβ 13:.) 

5Τ. ΑὔαύΘΤΙΝΕ, ΟΟΝΕΈΘΘΙΟΝΘ ΟΕ. ΨΝν. νναϊίς (1631). 
2 ο]5. (5ί} ΠῚ. ) 

ΑΙ ΌΞΤΙΝΕ,, ΒΕ ἘΡΨ ΓΕΤΥΡΙΝΒ: 51, Ἢ, Βακεδε; 
Αὔϑονιῦϑ. Η. α. Ενείνῃ Ὑνῃϊ6. 2 δοϊβ. 
ΒΈΡΌΝ,, 7. Ἐ.- απο 2 015: 
ΒΟΕΤΗΙΌΘ: ΤΕΑΟΤΘ ἂανρΡ ΡῈ ΟΟΝΘΟΙΑΤΙΟΝΕ ΡΗΙ1Ο- 

ΘΟΡΗΙΑΚΝ,.  Ἐδν. Η. Ἐ. Θίοναζτί ἀπά Ἐ. Κα. Ἐδῃηή. ᾿(47}32 
1-:᾽Ρ.} 

οὐπάλῃᾳ: ΟΙΝΙΙ, ΚΑΚ5. Α. 6. Ρεςκείί. (4͵μ 11.) 
ΟΑΕΘΑΒΝ : ΟΑΙΠ10Ὸ ΑΚ. Η. 1. Εανναγᾶς. (οἱ 1:}.} 
ΓΑ ΑΝ ΨΆΝΕΟ: ΝΕ ἘΒ ἘΟΞΤΊΟΑ: “Ἢ... ἈΦΗ! πΠ 

Νν. ἢ. Ηοορεσ. (γ)ηπά 1.) 
ΟΕ 9: ἘΝ. Θρηιῖσ. ΤΙ ΕΌΒ.  Ξ, Ῥοῤιραςδι 
ΑΝ ΡΕΒΥΙΑΙΠΌΜ ΝΕΝΕΕΙΒΘ. 1. ΝΝν. Μδοκαῖ!. (τί 
1»:}.} 

ἀργδυς: ΠῈ ΜΕΘΙΟΙΝΑ. Ψν. α. ϑροῆοθοσ. 3 οὶ9. (οὶ. 
Ι. γπάᾶ 1»:ῦρ. γευϊδδά.) 

ΟἸΙΓΕΒΝΟ: ΒΕῦΤΟυΘϑ, ανρ ΟΕΑΤΟΙΕ. (α.1,. Ηοπάγίοκθροη απᾶ 
Η. Μ. Ηυ0}611. (μά 1:}.} 

ΟἸΓΕΚΟ: ΡῈ ΕἸΝΙΒΌΒΘ. Η. Κδοκμῇαπη. (3γά 132Ρ.. γευϊδδά.) 
ΟἸΙΓΕΕΟ: ΡῈ ΝΑΤΌΒΚΑ ΡΕΟΕΌΜ ἂνν ΑΓΑΡΌΕΜΙΟΑ. Η. 

ΚΔΟΚΠΔΠ,. 
ΟἸΓΕΕΚΟ: ΡῈ ΟΕΕΙΟΙΙ5. Ψνα]ΐοσ ΜΠ]Ὲσ. (4ἰἢ 152.) 
ΟἸΙΓΕΕΒΟ: ὈῈ ΟΕΚΑΤΟΚΕ. 2 ΜΝοῖὶβ. Ε΄. Υν. ϑυϊζίοῃ δηά Η. 

Εδοκἤδτχη. 
ΟἸΙἸΟΓΕΕΟ: ὈῈ ΒΕΡΌΒΙΙΟΑ ἂνρ ὈΕῈ [ἘΘΙΒῦϑ. ΟἹ πίοη 

ΝΥ. Κενεβ. (γημά 1.) 
ΟΡ ΕΘ Ρ  ΘΡΝΡΕΤΌΤΕΒ; ΒΒ  ἈΜΙΟΙΤΙΑΤ ΕΣ ΌΙΨΙι.- 
ΝΑΤΙΟΝΕ. ΨΥ. Α. ἙδἸςοπεσ. (4; 13.) 

ΟἸΓΕΕΟ : ΙΝ ΟΑΤΙΠΙΝΑΜ, ΡΕΟ ΕἸΑςΟΟ, ΡΕΟ ΜΌΕΕΝΑ, 
ΡΕΟ 5011.4Α. [Ιουΐβ Ε. ἰοτά. (χηά 1. γευϊδεά.) 



ΟἸΓΕΒΕΟ-: ἘΕΤΤΕΕΘ ἼΘ᾽ ἈΤΕΙΘΌΒ. 5... Οὐ 566: 
4 Νοῖ5. (Νο]. 1. οὐχ 1᾿ῦ., ΝΟ]. 11. 2)γ4 1γΡ. δπὰ οὶ. 111. 
374 1}. 

ΟΙΟΕΕῸ : ΞΕ ΡΤΕ ΝΘ ΤΟ ΗΘ ΒΈ ΤΟΝ. ἐ νυν. ΟἸγηῖ ΥΝῚ:Ξ 
1Ιᾶπ|5. 34 Νοὶβ. (δο]β. 1. δηᾶ 11. γηά Τρ}. γευϊδ6ά.) 

ΟΙΌΕΕΟ: ΡΗΠΠΙΡΡΙΟΘΙς ΚΚ. ον Αὐ Κααν (γώ 123}. γευϊδε.) 
ΟἸΟΕΒΟ: ΡΕΟ ΑΕΟΗΙΑ, ῬΟΘΤ ΕΕΌΙΤΌΜ, ΡῈ ΌΟΜΟ, 

9ΕῈ ΗΑΒΌΘΡΙΟΜ ΚΕΕΘΡΟΝΘΙΘ, ΡΚΟ ΡΙΆΝΟΙΟ. Ν.Η. 
γγαιί5. (πᾶ 1.) 

ΟἸΟΕΕΘΣ  ΡΒΘΟ ΟΔΕΟΙΝΑΣ ΡΕΘΣ ΕΘ ΜΑΝΤΕΙΑ ΡΕΘ 
ΟΙΌΕΝΤΙΟ, ΡΕΟ ΒΑΒΙΕΙΟ. Η. ἄἀτοβο Ηοᾶρθ. ()ηά 1:3.) 

ΟἸΓΕΒΟ: ΡΕΟ ΜΙΙΟΝΕ, ΙΝ ῬΡΙΒΟΝΕΜ, ΡΟ δοάαῦξο, 
ῬΒΕΟ ΕὈΝΤΕΙΟ, ΡΕΟ ΒΑΒΙΕΙΟ ΡΟΘΤΌΜΟ, ΡᾺΟ ΜΑΚΕ- 
ΟΕΙ.1.Ὸ, ΡΕΟ ΠΙΘΑΕΙΟ, ΡΟ ΕΕΘΕΒ ὈΕΙΟΤΑΚΟ. Ν.Η. 
νν αί(5. 

ΟΙΓΕΒΟ : ΡΕΟ ΟΟἸΙΝΟΤΙΟ, ΡΟ ΚΟΘΟΙΟ ΑΜΕΚΙΝΟ, ΡΚΟ 
ΒΟΘΟΙΟ ΟΟΜΟΕΘΌΟ, ΟΟΝΤΕΑ ΕΠ ῸΜ. 1-. Η. Ἐτγεαβα. 
(χά 1}. γευϊ564.) 

ΟἸΓΟΕΒΟ: Τύθϑουσ!αΝ ὈΙΘΡΟΤΑΤΙΟΝΘ. 7.ῈἙ.Κιμρ. (χηὰ 11}. 
ΟΙΓΕΒΕΟ: ΝΕΒΕΙ͂ΝΕ ΟΕΑΤΙΟΝΘ. 1,. Η. ἃ. ἀτεεηνοοα. 

2 ΝοΙΞ5. 
ΟΙΑΌΒΙΑΝ. Μ. Ρ]αΐίπαιιθσ. 2 δοϊδ. 
ΟΟΙΠΙΜΕΊ..Α : ΒΚ ΕῈ ΕΟΘΤΊΟΘΑ. Η.Β. Αϑῆς 3 νοΙπ. τ 01.1. 
οὐΙντῦϑ ΟΥΚΤΙΌῦΘ: ΗΙΒΤΟΚΥ ΟΕ ΑΓΕΧΆΑΝΘΌΕΚΝ. 1.6: 

ΕοΙῖθ. 2 Νοϊβ. 
ΕἘΠΟΒΞ, Ἐ. 8. Ἐογϑίοσ, δηὰ ΟΟΚΝΕΙ 5 ΝΈΡΟΒ. 1. Ὁ. 

ΕΟοΙΙο. 
ἘΒΟΝΤΙΝΙ5: ΘΤΒΑΤΑΘΈΜΘ ἂανρ ΑΟΌΕΌυςΤΘ. Ὁ. ἙἘ. 

Βοηπείξ δπᾶ Μ. Β. Μοεινναίη. 
ἙἘΒΟΝΤΟ: ΟΟΕΒΕΕΒΡΟΝΌΕΝΟΕΒΕ. 6. Κα. Ηβδίπεβ. 2 ΝοἱἹβ. 
ΘΕΙ͂Ε 7. 6: ἘΌΙΓΕΙ 3 ΜΟΙΞ αν] Εἰ: ἌΩ Ἰ 5) 
ἨΟΒΑΟΘΕ : ΟΕ ἂνρ ΕΡΟΡΕΘ. Ο. Ε. Βεμππηϑίί. (έν ΠΡ. 

γευϊδοά. 
ΟΣ ΘΑΤΙΒ ΕΚ; ἘΡΙΘΤΙ 5: ΝΒ. ΘῬΘΕΤΊΙΘΑ. ΕΘΝ: 

Ἑαϊτοϊουρῃ. (6έμ 1}. γευϊδεά.) 
ΤΕΒΟΜΕ : ΘΕΓΠΕΟΤΕΘΡ ΠΕΤΤΒΑΒ5. Ε. Α. ννερῃί. 
ἸΝΕΝΑΙ, ανρ ΡΕΆΒΙΌΒ. ἃ. . Βαπιβαν. (δέμ 17}.) 
ΤΙΝΥ. Β.Ό. Ἐοκίεσ, Ε. ἃ. Μοοτζε, Ἔν δῆ, 1. ΠΞα ΒΡ, 8η6 Ἀπ Ὁ: 

ΦΟΒΙ]Θϑίηροσ. 13 Νοὶβ. δο]β. 1.- Ν]]., 1Χ.- ΧῚ]. (ΝΟΙ. 1. 3γώ 
Πρ1Ρ., ΝοΙ5. 11., ΠΙ. δῃᾷά 1Χ. )ηᾶ Τριρ. γευϊ5δά.) 

ΤΠΘΑΝ. ἢ 9. θυ περ. 
ΤυσΒΕΤΙῦΘ. Κ᾽. Η. Ὁ. Κουβθ. (5έψ δ. γευϊδεά.) 
ΜΑΈΤΙΑΙ,.. ΚΝ. 6. Α. Κεε. 2 Νοὶβ. (οι. 1. «κἢ 1’᾿:Ὁ., ΝοΙΪ. 11. 

374 ΠΡ}. γευϊ5εά.) 
ΜΙΝΟΒ ΤΑΤΙΝ ΡΟΕΤΘ : ἴτοπη Ρυβιιιαῦβ ϑυεῦβ ἴο Ἀὐυτιμῦβ 

Ναματιάνῦβ, ἱποιυᾶίηρ ἀπάττιῦβ, Οαλυρυενιῦθ ϑιουπῦϑ, 
ΝεΕεμεβιάνῦβ, Ανιάνυϑ, δπα οἴμογτβ ψι “ Αθϑίηβ ᾿᾿ ἀπα {μ8 
«« Ῥῃοοηΐϊχ." ||. ννιρί ΘΕ δηᾶ Ασηοὶά Μ. θυ. (ηά 1». 

ΟΥ̓. : ΤΗΕ ΑΕΤ ΟΕ ΤΟΝΕ ἂανρ ΟΤΗΕΕ ΡΟΒΕΜ5. 1. Η, 
ΜοζΖίευ. (μά 1:1:.) 

ΟΥ̓. : ἙἘΑΘΤΙ. δὶγ ]8π|65 ἃ. Εσγδζεσ. 
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ΟΥΙΌ: ΗΕΕΝΟΙΡΕΒ ἂνρὸ ΔΑΜΟΝΕΘ. ἀτγαπὶ ϑμονγογγηδῃ. 
(3γὰ 11:}.) 

ΟΥΙΌ: ΜΕΤΑΜΟΚΡΗΟΘΕΘ. Ε. 1. ΜΙΠΟΣ. 2 οϊς. (οὶ. 
Ι. 8έἢ 7 ηΡ., ΝΟ]. 11. δὐμ 110.) 

ΟΥΙΌ : ΤΕΙΒΤΙΑ ΝΡ ΕΧ ΡΟΝΤΟ. Α.1.. γοιὸ. (πὰ 1}. 
ΡΕΚΘΙῦΘ. Οὐ. ΤΌΝΕΝΑΙ.. 
ῬΕΤΕΚΟΝΙῦΘ. Μ. ἩΗδβοϊίηο; ΘΕΝΕΟΑ ; ΑΡΟΟΘΟΙΟΟΥΝ- 

ΤΟΘΙ͂Θ. ΚΡ. Η. Ὁ. Εοιβθ. (γίμ ΤΡ. γευϊδεά.) 
ΡΙΑῦΤυϑ. Ῥαὺ] Νίχοῃ. 54 Νοϊβ. (νοὶβ. 1. δπά 11. “ἤρ 1»φτιΡ., 

ΝΟΙ. 111. 3γὰ 1»1}.) 
ΡΙΙΝΥ : ΤΕΤΤΕΚΒ. Μειὶπιοίῃς Ὑγαπϑ]αίΐοη γονίθεά ὃῪ 

ὟΝ. Μ.1,. ΗἩυϊομίηβοη. 2 ΝοΪ5β. (ΝΟΙ. 1. οσἱῃ 1:ῦ., Νοὶ. 11. 
4“ἰἢ 11ρΡ.) 

ΡΙΕΙΝΥ : ΝΑΤΌΞΑΙ, ΗΙΘΤΟΕῪΥ. Η. Βδοκμδτὴ δηὰ Υν. Ἡ. 9. 
7Τοηθϑ. τὸ οὶβ. ΨΝοἱβ. 1.-Ν. Η. δοκῆδιη. (ΝΟ Ἱ]. 1. 3γ4 75}. 

ΡΕΟΡΕΕΝΤΙῦΘ. Η. Ε. Βυίοσ. (5έλμ 1.) 
ΟὈΙΝΤΙΠΙΑΝ. Η. Ε. Βυίεγσ. 4 Νοῖὶβ. (μά 1.) 
ΒΕΜΑΙΝΒΘ ΟΕ ΟΙΙ ΓΙΑΤΙΝ. Ε. Η. νναγγηϊηρίοη. 4 οϊξ. 

ΝΟ]. 1. (ΝΝΙΌΘ ΑΝῸ ΟΑΕΟΙΠ105.) Μοὶ]. 11. (νυ, 
ΝΑΕΥΙσΘσ, ΡΑΟυνΙσϑ, ΑΟΟΙ5.). ΜΟΙ]. 111. (σι 
ΑΝῸ ΙΑΥΥΘ ΟΕ ΧΙ ΤΑΒΙΕΘ5.) Μο]. ΙΝ. ((ΕΟΗΑΙΟ 
ΙΝΘΟΕΒΙΡΤΙΟΝΘ.) 

ΘΑΙΠΓΌΘΤ. 1.6. ΒοΙῖθ. (γηά 1 φ1ῦρ. γεουϊς64.) 
ΒΟΕΙΡΤΟΚΕΡ ΗΙΒΤΟΚΙΑΒ ΑὔΘΌΘΤΑΕ. Ὁ. Μαρίε: 3 

Ψοὶ9. (ΝΟο]. 1. χπά φῦ. γουϊξεά.) 
ΘΕΝΕΟΑ: ΑΡΟΓΟΙΟΟΥΝΤΟΘΙΘ5. Οἱ. ΡΕΤΕΟΝΙΌΘ. 
ΘΕΝΕΟΑ: ἘΡΙΘΤΌΠΙΑΞ ΜΟΒΚΑΙΕΒ. Ε. Μ. Ουπίπιογθ. 3 

Ψο]5. (ΝΟΪ. 1. 3γ4 ΠῬΡ., Νο]5. 11. δπῃᾷ 1Π1. γηά 1Ἀ. γευϊξεά.) 
ΘΕΝΕΟΑ ; ΜΟΒΑΙ, ΕΒΘΑΥ5. 1. νν. Βαβθοτθ. 3 Νοῖς. (Ψοϊϑξ. 

11. δηα 111. γπά 173}’'Ρ.. γευϊ5εά.) 
ΘΕΝΕΟΑ: ΤΕΑΘΕΌΙΕΒ. Ἐ-]. ΜΙ|Ποτ. 2 Μοὶ5β. (οὶ. 1. 

3γ4 1᾿:Ὁ., Νο]. 11. χμά 1. γευϊ5εά.) 
ΘΙΘΟΝΙῦΒΘ: ΡΟΕΜΘ ἂανρΡ Τ1ΕΤΤΕΕ5. Νν. Β. Απάογϑοηῃ. 

αν οῦθο. ΨΟΙ͂. Τ᾿ 
ΞΠῸ5ΊΙΤΑΙΙΟΟΒ. 1... θυ. 2 Νοὶβ. (Νοὶ]. 11. )ηά 1:2.) 
ΘΤΑΤΙῦΘ5. 1. Η. ΜοζΖίθυ. 2 Νοϊϑβ. 
ΞΌΕΤΟΝΙΟΘ. 1.6. ΒοΙίθ. 2  οῖὶβ. (ΟἹ. 1. δέ 1᾿:., Νο]. 11. 

πέρ 110. γευϊ5εά.) 
ΤΑΟΙΤΌΘ: ΙΑΙΟαῦδσ. 81:- νη. Ῥεΐεσθοῆ. ΑΟΘΕΙΟΟΙ ΙΑ 
ΑΝ ΔΕΕΜΑΝΙΑ. Μαδυτίοα Ηυζίοη. (σέμ 19:}.) 

ΤΑΟΙΤΌΘ: ΗΙΘΤΟΒΙΕΘ ἂνρΡ ΑΝΝΑΙ 5. Ὁ. Η. Μοογα δπά 
1. Τδοκβοῆ. 4 ο]ὶβ. (ΝοἹβ. 1. δπάᾶ 11. )ηά 1931.) 

ΤΕΚΕΝΟΕ. ]ομπ ϑαγρεαυηΐ. 2 οὶβ. (Νο]. 1. δέῃ 1»:}., 
ΜΟΙ. 11. ἐμ; ]}.) 

ΤΕΒΤΌΠΙΠΙΑΝ: ΑΡΟΙΌΘΙΑ αἂανρ ΡῈ ΘΡΕΟΤΑΟΌ 119. 
Τ. Ε. αἴονεσ. ΜΙΝΌΟΙΘ ΕΕΙΧ. α. Η. Βδηάδ]]. 

ΨΑΙΈΕΝΙΌΒ ΕἸ ΑΟΟῦ5. 717. Η. ΜοζΖιευ. (254 1»:Ρ. γευϊξεά.) 
ΨΑΕΚΕΟ: ΒΕ ΤΙΝαῦΌᾳ ΓΑΤΙΝΑ. ΒΕ. α. Κοπί. 2. δοϊξ. 

(2ημά 1:}.) 
ΨΕΙΓΕΙΟΘ ΡΑΤΕΚΟΌΓΘ ανὸ ΒῈΘ5 ΘΟΕΘ5ΤΑΒΕ ΠΙΝῚ 
ΑὔαύῦϑΤΙ. ἙἘ. νν. 58ῖ:ρ1ὃυ. 
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ατοοῖΐςβ Αἰέποῦῖϑβ 

ΨΙΕΟΙΓΟΟ ΤΗΣ Κα: ἙδΙγο οι Ρ: -2 ΝΌΙΚ5. ΝῸ]1. 1. τοῖν 1}. 
ΨΝοΙ. [1]. τ φέμ 13}. γευϊϑεά.) 

νΙΤΑῦυνιῦθβ: ΡῈ ΑἙΝΟΗΙΤΕΟΤΟΒΚΑ. Ε΄. ἀγάηροσ. 2 δοῖβ. 
(Ννο!]. 1. χρᾷ 1»1}.) 

ΑΟΗΙΠΠ1.Ὲ5 ΤΑΤΙΌΘ. 5. ἀδβεῖθο. 
ΑΕΝΒΑΒ ΤΑΓΤΊΟΌΘ, ΑΘΟΙ ΕΡΙΟΘΟΤΟΌΘ ανρ ΟΝΑΘΑΝΌΒΕ. 
ΤΠ ΠΙΙΠοΙ5 ατοοκ ΟἸΌΡ. 

ΑΕΘΟΗΙΝΕΘ. ΓΟ. Ὁ. Αἀδπι5. 
ἈΒΒΘΘΗΥ ΒΟ Ἡ ΝΕΙΕ αν ἐμ τ 2Ζ ΝΟΙΒ ΠΟ ΝΟΙΣ 1 5 ὙΡΡΣ, 

ΝΟ]. 11. «α͵ἐἢ ΠΡ.) 
ΑΝΘΘΟΙΘΕΘΒ, ἈΝΤΕΡΗΟΝ: ΘΕ ΜΙΝΘΕ ἈΤΠΙΟ ΘΕ ΘΕ. 
ΑΡΟΙΠΟΘΟΚΌΘΒ. 58: ]4πι65 ἃ. ἔγβαζοσ. 2 ΝοΪὶβ. (γημά 1:.) 
ΑΡΟΙΙΟΝΙΌΘ ΚΗΟΘΙ5. ΚΝ. Ο. ϑδεδίΐοη. (ἰῇ 11:}.) 
ΤΗΕ;:- ἈΡΟΒΘΤΟΙΙΘ ΞΕ ἈΤΕΣΘΕ ἸΊΈοΟΡΡ. ἹΑΚΟΙ τ Σ ΝΟΙΞ: 

(νο!]. 1. δέ) 1η3’ῇὲ .., ΝΟ]. 11. οἐἤ 1η1}.} 
ΑΡΡΙΑΝΘ ΕΟΜΑΝ ΗΙΘΤΟΝΥ. οτος ννη16. 4 δοἹβ. 

(νοὶ. 1. 3γ4 1Ὁ᾿:}ὃ., Νο]ς. 11., Π|. δπᾶ ἵν. γηά 14.) 
ἈΚΆΠΓΟ5. ΟΥΟΛΑΔΠΥΜΆΓΗΘΪΞΘ.: 
ΑΕΙΘΤΟΡΗΑΝΕΘ. Βεπη]απιίη ΒΙΟΚΙον οροσθ. 3 ΝοΪὶβ. Ψεγβε 

ἰγαπβ. (4έῃ 191.) 
ΑΕΙΡΤΟΤΙΕ : ΑΚΤῸΟΕ ΚΗΈΤΟΕΙΟ. 1. Η. Ἐγεαβα. (γηώ 123.) 
ΑΕΙΘΤΟΤΙΕ : ΑΤΗΒΕΝΙΑΝ Γ(ΟΝΟΤΙΤΌΤΙΟΝ, ΕΠΘΈΕΜΙΑΝ 

ΕΤΗΙΟΒ, ΝΙΓΕΒΘ ανρ ΝΙΕΤ ΕΘ. Η. Βδοκμπαῖη. (ηά 1.) 
ἈΒΝΙΘΤΟΤΊΕ: ΟΕΝΕΕΝΑΤΙΟΝ ΘΕ ἈΝΊΈΜΆΤΙΘΙ ΠΑ ΕΘΟΙς. 
ΑΕΙΘΤΘΤΙΙ,: ΜΕΓΑΡΗΥΘΙΘΘΙ. Ης ὙΥΘΘ ΘΠ ΠΙΟΙς. δ.2 ΝΌΪΞ: 

(τά 1»1}.} 
ΔΕΙΘΈΟΤΕΝ : ΜΙΝΟΚΝ ΟΝ ΙΚΘ: τὺ: 5..-Ηδε ΘΕ ΘΌΙΟΙΙΕΕ; 

Οη ΤΗΐηρο Ηερατγά, Οη Ῥῃνϑίορποιηΐος, Οη Ρ]απηίβ, Οη Ματγ- 
νου ΤΗϊπρο Ηραγά, Μρϑομδπῖοαὶ ῬγοΟθ]οπηβ, Ομ [πα] ν]51018 
1,1π65, Οπ Ῥοβίζοη δπα Νδιηθβ οἱ νν1πᾶϑ. 

ΑΕΙΘΤΟΤΙΕ : ΝΙΟΟΜΑΓΗΒΑΝ ἘΤΗΙΟΒΘ. Η. Βδοκῆϑι. 
(4ἐμ ΠΡ. γευϊδ64.) 

ΑΕΒΙΘΤΟΤΙΙῈΕ : ΟΕΟΟΝΟΜΙΟΑ ἂνρ ΜΑΝΑᾺ ΜΟΒΑΙΙΑ. 
α. Ο. Ατπιϑίγοηρ ; (ἢ Μείαρηνϑίος, οὶ]. 11.). (χη 11.) 

ἈΕΙΘΤΘΙ ΞΕ ΟΝ ΨΗΕ ΗΒΑΝΈΝΘ. ΨνΥ. Κ. Ο. Θυμξμτῖα. 
(τη 1’. γεουϊδεά.) 

ΑΒΙΘΤΟΤΙΕ : ΟΝ ΤῊΞΒ 5001, ΡΑΕΝΑ ΝΑΤΌΚΑΙΙΑ, ΟΝ 
ΒΕΒΆΨΗ τ 5: ἩεΙΣ (:μὰ 10. γευϊδ6ά.) 

ἈΒΙΘΡΘΤΙΕΣ ΟΕΚΘΆΝΟΝ. ΡΠ ΡΣ Ὁ ΟΟΚΕ 858 ΗΣ Τταοάθη- 
τοῖς: 2) ΟΞ ΜΟΙ. Ἱ: 

ΑΒΙΘΤΟΤΙΚΙ : ΡΑΒΤΘ ΟΕ ΑΝΙΜΑΙ,5. Α.1,. Ρεοκ; ΜΟΤΙΟΝ 
ΑΝῸ ΡΕΟΘΕΈΕΘΘΙΟΝ ΟΕ ΑΝΙΜΑΙ.5. Ε. 5. Ἑογϑίεσ. (μά 
11:ὃ. γευϊδεά.) 

ΑΒΙΘΤΟΤΙΕ : ΡΗΥΘΙΟΘ. Καν. Ρ. ννιοκβϑίθοα δῃᾶ Ἐ. Μ. 
Οοτγηΐοτα. 2 Νοὶβ. (ΝοἹ]. 11. χά 11.) 

ΑΕΙΘΤΟΤΙΕ : ΡΟΕΤΙΟΒ ἂανρ ΤΌΝΕΟΙΝῦϑβ. ΚΝ. Ἠαδπηίζοη 
Ἐνγίο; ΘΕΜΕΤΕΙΌΘΟΝ Θ5ΤΥΠΕ. νν. Κἂνϑ Βορεγίβ. (43 
1}. γευϊξ 64.) 

Αὐδαλνυδυ ον αὐοοίνηδξῦν 1..ὄ δδκωδαοωδων μι οωῶσων.;:.» ὧδ 



ΑΚΙΒΤΟΤΙΕ : ΡΟΙΠΙΤΙΟΒ. Η. Κδοκῆδιη. (3γά ΤΡ. γευϊδεά.) 
ΑΕΚΙΘΤΟΤΙΕ : ΡΕΟΒΙΙΕΜΘ. νν. 8. Ηρ. 2. νοις. 
ΑΚΙΘΤΟΤΙΕ: ΚΗΕΤΟΚΙΟΑ ΑΡ ΑΓΙΕΧΑΝΌΕΚΟΜ (νὰ 
ΡΚΟΒΙΕΜΘ νοι. 11.).. Η. Βδοκβαπι. 

ΑΕΚΕΙΑΝ; ΗΙΘΤΟΕΥ ΟΕ ΑΙΕΈΧΑΝΡΕΝ ανρ ἹΝΡΙΟΑ. 
κὸν. Ε. ΠΙ6 οῦβθοη. 2 Νοὶβ. (ΨΝΟοὶ. 1. )μά 1}. 

ΑΤΗΕΝΑΕΌΒ : ΒΕΙΡΝΟΘΟΡΗΙΘΤΑΒΕ. (.Β. αἰμΐοκ. γνοῖϑς. 
(νοῖ]β. Ν. δηὰ ΥἹ. φηὰά 2»1}.) 

ΘΙ. ΒΑΘΙ],: ΓΕΥΤΤΕΙΕΘΒ. Ε. ]. ᾿εξοστασὶ. 4 ὕοϊϑβ. 
ΟΑΠΠΙΜΑΓΟΗῸΘ ἂνρ ΠΥΓΟΡΗΚΟΝ. Α. Νν. Μαΐὶγ; ΑΒΑ- 
Ἔα: ΕΣ ΜΕΙΡΙ 

ΟΙΕΜΕΝΤ ΟΕ ΑΙΕΧΑΝΌΞΒΙΑ. Βον. α. ΝΥ. Βυϊίοσνόσίῃ. 
(2 μὰ 1:1.) 

ΟΟΙΙ ΤΉΗΘΘ, Οἱ. ΟΡΡΙΑΝ. 
ΒΑΡΗΝΙΒ ανρ ΟΦΗΠΟΕ. ὙΒογηϊεν᾽ς Τγαης]αἰίοη γον ςθα Ὀν 

1.Μ. Εἀπιοημάβ; ανρ ΡΑΚΤΗΕΝΙΌΒ. 5. άϑοῖθο, (3γά 11.) 
ΒΕΜΟΘΤΗΕΝΕΒ: ΡῈ ΟΟΚΟΝΑ ανν Ὲ ἙΑΙΘΑ [ΕΘΑ- 
ΤΙΟΝΕ. (Ὁ. Α. Νίποβς δπᾶ ]. Η. νίποο. (τηά 10. τευϊδεά.) 

ΒΕΜΟΘΤΗΕΝΕΒ: ΜΕΙΌΙΑΘΒ, ΑΝΘΌΒΕΟΤΙΟΝ, ΑΒΙΘΤΟ- 
ΟΚΑΤΕΒ, ΤΙΜΟΟΝΚΑΤῈΒ ἂνρ ΑΚΙΘΤΟΘΕΙΤΟΝ, 1. ἂἀνΡ 
11. Ὑταποὶαίθα ὃὈυ 1]. Η. Νίποο. 

ΒΕΜΟΒΘΤΉΗΕΝΕΒ : ΟΠΥΝΤΗΙΑΟΒ, ΡΗΙΠΙΡΡΙΟΒ αν ΜΙΝΟΒ 
ΟΝΑΤΙΟΝΘ: 1.-ΧΝῚ]. ανρ ΧΧ. 1. Η. Νίωοο. 

ΒΘΕΜΟΘΤΗΕΝΕΒ: ΡΕΙΝΑΤΕ ΟΕΑΤΙΟΝΘ. Α. Τ. Μιυτᾶν. 
3 ΝοΙὶ5Β. (ΝΟ. 1. )ηά 1»1}.) Ἴ 

ὈΙΟ ΟΑ5ΘΙ5: ΒΟΜΑΝ ΗΙΒΘΤΟΒΥ. ἙΕ. ὅϑγυ. 9 νοιϊϑ. 
(νοὶβ. 1. δπᾶ 11. χη 11}.) 

ὈΙΟ ΟΗΚΥΘΒΟΘΤΟΜ. 1. ΝΥ. Οοβοοη αδπᾶ Η. 1,4π|δΓ γόον. 
5 οῖὶΞ. οϊβ. 1.-᾿ν. 

ΒΙΟΘΟΚΟΘ ΒΟ 5. Ὁ. Η. Οἰἱάἀξαίμοσ. 12 Νοϊὶβ. Ὑοϊς. 1.-- 
ΙΝ. (Νο]. 1. γμά 1»:}.} 

ΒΙΟΘΕΝΕΒ ΓΑΕΕΤΙῦ5. ΒΕ. Ὁ. Ηἴοκ5. 2 Νοὶβ. (οὶ. 1. 
37γ4 ]γπῷρ., ΝΟ]. 11. χγηπά 1,}.) 

ὈΙΟΝΥΘΙΟ ΟΕ ΒΑΙΠΙΓΟΑΕΝΑσϑοῦθ: ΕΒΟΜΑΝ ΑΝΤΙ- 
ΟΟΓΓΙΕΒ,. ϑρβὶιηδης ἱγαπβιαἰίοῃ τανίβεά ὈῪ Ε. δεν. 7 
Ψο]5Ξ. Νοϊβ.ὄ 1.--ν. (ΝΟΙϊ. 1. )η 4 1»:}.} 

ἘΡΙΟΤΕΤΟΌΘ. Ψν. Α. ΟΙαξαδέμβοσ. 2 Νοὶβ. (ΟἹ. 1. )ημά 17}. 
ΕὔΕΒΙΡΙΡΕΒ. Α.5. νγαν. 4 οῖὶ5β. (ΨΝοἹβ. 1., 11. δῃηᾶ [Ψ. δῇ 

1:Ὁ., Νο]. 1Π1. οἱλ 1:9.) ΜΝ εῖϑβε ἰγδης. 
ΕὔϑεΕΒΙΌΘ : ἘΓΓ(ΓΕΘΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΘΤΟΒΥ. ΚΊΤΘΟΡΡ 1.84Κ6 

Δη6 [. Ε. Γ,. Οὐ]οη. 2 ΝοὶβΒ. (ο]. 11. 3γά 1»1}.) 
ΘΛΑΓΕΝ : ΟΝ ΤΗΕ ΝΑΤΌΞΒΑΙ, ἙΑΟΌΠΤΙΕΒ. Δ. 1]. Βτοοκ. 

374 [»1}.) 
εν ΟΚΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΘΟΥ. ΨΥ. Ε. Ῥαΐοῃῆ. ς Ψοῖϊξ. 

(νο]5. 1. δηὰ 11. φᾷ Τριῤ., Νο]5. 111. ἀπ [Ν΄. 2:ὰ 1». 
ΟΚΕΕΚ ΕΓΕΟΥ ΑΝῸ ΙΑΜΒΌῸΒ ΨΊΤΗ ΤῊ ΑΝΑΟΒΕΌΝΤΕΑ. 

1. Μ. Εαἀππιοῃμᾶβ. 2 Ψοὶβ. (ΟἹ. 1. γώ 1). 
ΤΗΕ ΔΚΕΕΚ ΒΌΓΟΙΠΙΟ ΡΟΕΤΘ (ΤΗΕΟΟΘΕΙΤυϑ, ΒΙΟΝ, 
ΜΟΞΟΗΒ). 1. Μ. Ἑάἀπηοπᾶς. (δέ 1}. γευϊξεά.) 

ΛΚ ΕΕΚ ΜΑΤΗΕΜΑΤΙΟΑΙ, ΟΚΚΘ. ἵἹνοὸῦ Τβοπιας. 2 Ψοιὶς. 
ΗΕΚΟΒΡΕΒ5. Οὐ. ΤΗΕΟΡΗΒΑΘΤΟΌΘ; ΟΗΛΑΒΑΟΤΕΒΘ. 
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ΗΒΕΟΘΟΤΟΘ. Α. Ὁ. ἀοάϊογ. 4 Νοϊβ. (Νο]. 1. “ἢ 1:}., 
ΨοΙβ5. 11.--ἰΝν΄. 3γ4 1.) 

ἨΗἨΕΘΙΟ. ανρ ΤῊΕ ἨΟΜΕΕΙΟ ἩΥΜΝΘ. Η. ἀ. Ἐνεϊγη 
ΝΥ ΕΙΐθ. (δέῃ 1}. γευϊδεά απὰ δημϊαγρεά.) 

ΗΙΡΡΟΓΟΝΑΤΕΘΒ ἂνΡ τὴἦὰκ ΕΚΑΑΜΕΝΊΤΘ ΟΕ ἨΒΕΚΑ(ΟΙΕΊΤΙΘ. 
νν. Η.8. Τοπδϑβ 8ηα Ε. Τ. νυν ὶηρίοη. 4 οῖβ. (Νο]β.1., 11. δηὰ 
ΙΝ. φηά 1ῃ᾿:., ΝΟ]. 111. 3γά 14}.} 

ΗΟΜΕΕΝ: ΠΙΑΡ. Α.Τ.΄ Μυῦγαν. 2 Νοὶβ. (51) 1.) 
ΗΟΜΕΕΝ: ΟὈΥ̓ΘΘΕΥ. Α. Τ. Μυτταῦ. 2 Χοὶβ. (δέλ 1.) 
ΙΘΑΕῦ5. Ἐ. ΝΥ. Ἑοτγϑίοσ. (φηά 1ἤὉ}}.} 
ΙΘΟΟΝΑΤΈΘ. ἄἀδοῦρα Νουϊη. 3 Νοϊϑ. 
5Τ. ΤΟΗΝ ῬΑΜΑΒΘΟΕΝΕ; ΒΑΒΙΆΑΜ ΑΝῸ ΙΟΑΘΑΡΗ. 

Εδν. α. ΚΕ. ννοοάναγα δηᾶ Ἡδγοιά Μαίπρ)ν. (μά 1᾿1}. 
γευϊξεά.) 

ΤΟΘΕΡΗῦΘ. Η.51..]. Τδοίκογαν δηᾶ Κδρῃ Μαγουβ. ο ΝοἹβ. 
Ψοϊς. 1.-ΝῚ1. (Νοὶ. Ν. γ)ηά 1η1}.) 

ΤΌΙΙΑΝ. Μννημοσ αν νεῖ. 3 ΝοΟΙθΒ. (ΝοἹβ. 1. δῃπᾶ 1]. 
2ηπά 1}. 

ΤΌΓΙΑΝ. Α. Μ. Ηδήπίοη. 8 Νο]ϊβ. Νοϊβ. 1... (Νοϊϑβ. 1. 
Δηᾷά 11. 3γ4 11.) 

ΤὙΥΘΟΡΗΚΟΝ: ΠΕ ΘΑ ΑΘ Ηυ9: 
ΤΥΒΕΑ ΟΑΕΔΕΟΘΑ. 1. Μ. ΕΒαμηοηᾶθ. 3 Νοϊβ. (Νο]. 1. δῃᾶ 

111. 3γ4 Ιγῦ., ΝΟ]. 11. γῃηά ΕΒά. γουϊδεάᾷ απὰὦ δηίαγρεδά. 
ΤΎΘΙΑΘ. Νν.ὄ ΕΚ. Μ. πὴ. (χη 1»1}.) 
ΜΑΝΕΤΗΟ. ΨΥ. α. Ννν44ε}11]: ΡΤΟΙΙΕΜΥ : ΤΕΤΕΑΒΙΒΙΟΣ. 

Ἐ. Ε. ΒοΡΡίπβ. (φηὰά 191}.) 
μΜαΑῆοῦθ ΑΚΕΙΙΌΒ. σ. ΕΚ. Ηδίπαοβ. (3γά 19:2}. γευϊδ5θά.) 
ΜΕΝΑΝΌΕΒΕ. ἙἘ. α. ΑΙ πθοη. (τηά 13}. γευϊβεά.) 
ΜΙΝΟΝ ΑΤΥΤΙΟῸ ΟΚΑΤΟΝΘ (ΑΝΤΙΡΗΟΝ, ΑΝΘΌΟΟΙΘΌΕΞΘ, 
ΘΕΜΑΘΌΕΘ, ΘΕΙΝΑΚΟΗΟΘΒ, ΗΥΡΕΒΕΙΘΕ5). Κι. 1. Μαϊά- 
τηοηΐ δἀπαᾷ 7. Ὁ. Βαυτίί. 2 Νο]5. ΘΥΟΙΒῚῚ ἸΚ. 1: ΜΒ το τος 

ΝΟΝΝΟΘ. ΝΥ. Η. Ὁ. Κουβθ. 3 Νο]β. (Νο]. 11. γρά 711.) 
ΟΡΡΙΑΝ, ΟΟΙΠΤΗῦΘ, ΤΚΥΡΗΙΟΌΘΟΚΌΘ. Α.ὄ Νν. Μαίγ. 
ῬΡΑΡΥΕΙ. ΝΟΝ-ΠΙΤΕΒΑΕΥῪΥ ΘΕΓΠΕΟΤΙΟΝΘ5. Α. 5. Ηπυπΐ δπᾶ 

σ. Ο. Ἐᾶρασ. 2 οῖ5β. ΠΟΡΈΒΚΑΚΥ ΒΘΕΙΈΟΤΙΟΝΒ. νοὶ. 1. 
(Ροείγυν). )..1.. Ραρθ. (φηά 13|}.} 

ΡΑΒΤΗΕΝΙΌΒ. (ἢ. ΘΑΡΗΝΙΘ ἂανρ (ΗΙΟΕ. 
ΡΑΟΘΑΝΙΑΘ: ῬΘΕΘΟΕΒΙΡΤΙΟΝ. ΟΕ ἀΚΈΕΓ(ΕΒ. ΡΜ. Ἡ. 5. 

7Τοπθβ. 5 Νοϊὶβ. δηα (οιηρδηΐοῃ ο]. (Νοἱβ. 1. δπᾶ 111. φηπὰ 
1:0.) Ξ 
ΠΗ. Ιο Νοϊὶβ. Μοῖϊβ. 1.-ν.; Ε΄ Η. ΟοἸβοη δπα ον. α. Η. 

γνΕΙίαΚοσ. ΔΝο]β. ΝΙ.-1Χ.; Ε. Η. Οοϊθοη. (οὶ. ΙΝ. “νά 
7}. 

ῬΡΗΠΟΟΘΤΕΑΤΌΒ: ΤῊΕ {Π{ΠἘῈῸῈ ΟΕ ΑΡΟΙΙΟΝΙΘ ΟΕ 
ΤΎΥΑΝΑ. Ε΄. 6. Οοηυρθασθ. 2 Νο]ϊ58. (Νο]. 1. 3γ4 1}., 
Ψο]. 11. γηά 1Ὁ1}.) 

ῬΡΗΠΙΟΘΤΕΚΑΤΙ: ἹΜΑΘΙΝΕΒ; ΟΑΙΠΙΘΤΚΑΤΟΌΒ: ΡῈΕ- 
ΘΟΕΙΡΤΙΟΝΘ. Α. Ἐδίγρδηκβϑ. 

ῬΗΠΙΟΘΤΒΑΤΟΘ ἂνν ΕὔΝΑΡΙΘ: ΠΝῈΘΒ ΟΕ ΤῊΗῊΕ 
ΘΦΟΡΗΙΘΤΘ. ΔΥΠπιοσ αν ὑντγιβῃί. 

ΡΙΝΏΑΒ. ϑ8ι:γ]. Ε. ϑαπᾶγνβο (οέΐ 193. γευϊδ6ά.) 
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ΡΙΑΤΟ: (ΓΟΗΑΕΝΜΙΡΕΘ, ΑΙΟΙΒΙΑΏΘΕΘ, ΗΙΡΡΑΕΒΟΗῦΘΞΘ, 
ΤΗΕ ΙΟΝΕΈΕΘ5, ΤΗΕΒΑΘΕΘ, ΜΙΝΟΘ ἂνῃῦ ΕΡΙΝΟΜΙ5. 
Ν᾽. Ιἡ. Μ. [1,Δ4π|0. 

ΡΙΑΤΟ: ΟΕΒΑΤΥΠΓΌΘ, ΡΑΕΜΕΝΙΏΕΘ5, ΟΕΕΑΤΕΞΚ ΗΙΡ- 
ΡΙΑΒ, ΠΕΘΘΕΕ ΗΙΡΡΙΑΒ5. Η. Ν. Εον]ογσ. (3γά 17:}.} 

ῬΓΆΤΟ: ΒῬΟΓΤΓΗΥΡΕΝΟ, πηι ἀρ ΓΕΚΙΤΟ, ΡΗΑΕΡΌΟ, 
ΡΗΛΔΕΘΕῦσΚ. Η. Ν. Βονογ. (οὐμ 171:Ὁ.) 

ῬΡΙΑΤΟ: ΤΑΓΗΕΘ, ΡΕΟΤΑΟΘΟΝΑΘ, ΜΕΝΟ, ΕὔΤΗΥΘΕ- 
Μῦς. ΨΥ. ΒΕ. Μ. ἰ,απιδ. (τπὰ 1 0ῦρ. γευϊξεά.) 

ΡΙΑΤΟ: Γ᾿Αν5. ἴον. Ε. α. Βυγν. 2 Νοὶς. (ηά 15.) 
ΡΙΑΤΟ : ΓΥΘΙ5, ΘΥΜΡΟΘΙΌΜ, ΟΑΟΕΟΙΑΘ. νν. Ε. Μ. 1 Δ᾽. 

(41 ΠΡ }|ρ. γευϊξεά.) 
ΡΙΑΤΟ: ΒΕΡΌΒΙΙΟ. Ῥαὺ] ΘΠογου. 2 Ὗο]5. (Νο]. 1. 3γ4 17ηηΡ., 

ΝοΙ. 11. γηά 11:}.) 
ΡΙΑΤΟ: ΘΤΑΤΕΘΜΑΝ, ΡΗΙΠΕΒΌΘ. Η. Ν. Ἑονεγ; ΙΟΝ. 

ΝΥ. Ε. Μ. [πι|ῦ. (3γά 1:5}. 
ΡΙΑΤΟ: ΤΗΕΑΕΤΕΤΟΘ ἂανρ ΘΟΡΗΙΘΤ. Η. Ν. Ἐονῖοσ. 

(3γα 1}. 
ΡΙΙΑΤΟ: ΤΙΜΑΕῦΘ, ΘΟΒΙΤΙΑΒ, ΟΙΙΤΟΡΗΟ, ΜΕΝΕΧΕΝΟΘ, 
ἘΡΙΘΤΌΙΑΕ. Κεν. Ε. 6. Βυγν. (χη 11.) 

ἘΕΠΙΓΑΝΟἝΕΕ ΜΘΒΑΨΤΑ. τά οΙ]ς. Ψοῖς. 1-ἰὐ.. Ἐς. Ὁ 
ΒαθΡιζ; Νοὶ]. ΝΊ. Ννν. Ο. ΗεοΙπΡοΙα ; Μοὶ]. Χ. Η. Ν. Ἐον]οσ 

ΡΙΟΤΑΝΟΗ: ΤΗΕ ΡΑΒΑΙΙΕΙ͂, ΓΙΝΕΦ. Β. Ρειτίῃ. 1ἱ 
ἍοῖΞ. (Νο]5, Τ., ΤΕ ΧΕ ὙΠ πα ΧΙ. )5"π4 1.) 

ΡΟΓΥΒΙῦΘ. ΡΥ. ΚΕ. Ῥαΐίοη. 6 Μοιξ. 
ΡΕΟΟΟΡΙῦΘ: ΗΙΘΤΟΝῪ ΟΕ ΤΗΕ ΜΑΕΘ. Η. Β. Βενίηρ. 

7 ΨοὶΞ. (οὶ. 1. χμά 11.) 
ἘΓΟΙΈ ΨΡΤΕΆΡΤΙΒΙΟΘ. ΟΕ ΜΑΝΒΤΗΟ, 
εὐγτηίξανς ΞΘΜΥΒΝΑΒΌΘ. Α. 5. ναυ. εγβθ ἰγδῆς. (274 

γ24|}.} 
ΘΕΗΧΤΟΌΘ ἘΜΡΙΕΒΙΟΌΘ. Εεν. Ε. α. Βυσν. 4 Μοῖὶς. (οὶ. 1. 

2"πά 1:}.) 
ΘΘΕΡΉΘΟΙΗΘ ῬῬ' ϑέσεε: 2. Νοῖβ.. [{ὕ0]- 1. γί 1}»., ΝοἹ]. 11. 

οίῃ 1 |ρ.) Μέετβα ἔγδηϑβ. 
5ΤΕΒΑΒΟ: ΟΕΟΘΒΑΡΗΥ. Ηογδορθῖ, Ϊοπθϑ. 8 Νοὶς. (Ψοῖϊξ. 

Ι., Ν. Ὧἀπᾶ ΝΠΙ. πὰ 1}. 
ΤΗΒΟΡΗΕΒΑΘΤΌΘ: ΟΗΔΕΑΟΤΕΕΘ, ]1. Μ. Βάπιοπᾶς: 
ἨΒΕΟΘΒ5, εἴς. Δ. 1). Κποχ. (2μᾶ 1» Ὁ.) 

ΤΗΕΟΡΗΒΑΘΤΟΌΘ: ἘΝΟΌΙΕΥ ἹΝΤΟ ΡΙΑΝΤΘ. ὅι:γ Ασγίμυτγ 
Ἡοτί, Βαγί. 2 δοϊξ. 

ἘΕΠΟΥΘΕΘΕΘ. Ο. Β. ϑυπέῃ. 4 ΨΜνοῖβ. (ο]. 1. 27ὦ0 Τεῤ., 
ΨοϊΞ. 1., 1Π1. δηᾷ [Ν΄. )ηά ΠΡ’. γευϊϑεά.) 

ΤΕΥΡΗΙΟΌΟΕῦΘ. Οἱ. ΟΡΡΙΑΝ. 
ΧΕΝΟΡΗΟΝ: ΟΥ̓ΝΕΟΡΑΒΕΌΙΑ. ΜΝ ναιίοσ Μ|ΠῸ. 2 δοϊβ. 

(Νο]. 1. χά 1 »ῃ3}Ὦ., Νο]. 11. 3γ4 13.) 
ΧΕΝΟΡΗΟΝ : ΗΕΙΓΠΈΝΙΟΑ, ΑΝΑΒΑΘΙΘ5, ΑΡΟΙΟΘΥ, ἂνΡ 
ΨΜΡΟΘΤΕΙΝ ΟΟ Υ Βερυστίθοη πὲ 0: :. Τοῦα.. 4 ΨΟΙΞ. 
(ΝνοῖἹβ. 1. δῃὰ 111. γηρᾷ 13., Νο]. 11. 3γ4 ΠΡ.) 

ΧΈΕΈΝΟΡΗΟΝ : ΜΕΜΟΒΑΒΊΙΠ1ΙΑ ἂανρ ΟΕΟΟΝΟΜΙΟΌΞ. Ε.0Ὁ. 
Μασγομαηΐί. ()ηά 1:1.) 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ :ΘΟΕΒΙΡΤΑ ΜΙΝΟΚΑ. Ἐ.6. Μαγομαηΐ. (254 1».) 
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ΙΝ ΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ 

ΟΥΡρΟκ Απΐποτβ 

ΑΙΟΙΡΗΝΟΝ. Α. ΚΕ. Βοϑηῆποσ δηα Ε. ΕῸΡος. 
ΑΕΙΘΤΟΤΙΚΕ : ΡῈ ΜΌΝΘΌΟ. ΡΥ. Κ. 6. αυϊζτίο. 
ΑΕΒΙΘΤΟΤΙΚΑ : ΗΙΘΤΟΕΝῪΥ ΟΕ ΑΝΙΜΑΙ.5. Α.1,. Ῥεϑοϊ. 
ΑΕΙΘΤΟΤΙΚΙΕ : ΜΕΤΕΟΚΟΙΓΟΟΘΙΟΆ. Η. Ρ. 1.66. 
ΒΕΜΟΘΤΗΕΝΕΘ : ἘΡΙΘΤΙ.ΕΘ, εἴς. Ν. Υν. δπὰ Ν. 7. θ6 νεῖ. 

Ταζπ Αἰΐποῦϑβ 

5Τ. ΑὔΣΑΌΘΤΙΝΕ : ΟἸΙΤῪ ΟΕ α0}. ΨΥ͂. Η. ϑειηρ!6. 
[ΟἸΟΕΕΟ] : ΑΡ ΗΕΕΕΝΝΙΌΜ. Η. Οδρ]δη. 
ΟἸΓΕΕΝΟ : ΡΕ ΙΝΝΕΝΤΙΟΝΕ, εἰς. Η. Μ. ΗυῦΡ6Ι]. 
ΟἸΙΟΓΕΕΟ: ΡΕΟ ΘΕΘΤΙΟ, ΙΝ ΝΑΤΙΝΙσΜ, ΡΕΟ ΓΑΕΙΠΟ, 
ΕῈ ΡΕΟΝΙΝΟΙΙ5 ΟΟΝΘΌΓΤΑΕΒΙΒΌΘ, ΡΕΟ ΒΑΙ.ΒΟ. 1]Π.Η. 
Ἐτθεβα δπᾶ ΕΗ. δγάμποεζ. 

ΡΕΡΕΝΤΙΌΒ. 1. Η. Ὑμοπβοη. 

ΡΕΒΕΟΚΙΡΤΙΡΕ ΡΕΟΒΡΕΟΤΟΒ ΟΝ ΑΡΡΙΙΘΟΑΤΙΟΝ 

Γοπάοπ - ΨΠΙΙΑΜ  ΠΕΙΝΕΜΑΝΝ Γ,.ΤῸ 

διδεῖ αβο, Μ858 ἨΛΕΝΑΒΝῸ ὈΟΝΙΨΝΕΒΒΙΤΥ ΡΕΕ5 
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